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 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีท่ี ๒ 
รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - 30 กันยายน ๒๕60 

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 
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ข้อสั่งการ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช 
๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 63 กิจกรรม โดยในเดือน
สิงหาคม ๒๕60 ด าเนินการ ดังนี้ 

    (๑) การแถลงข่าวเปิดตัวจดหมายเหตุฉบับวีดิทัศน์ “ทรงสถิตในดวงใจไทย
นิ รั น ดร์ ”  และสมุ ดภ าพประมวลภาพ เหตุ ก ารณ์ งานพระบ รมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๙ 
กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ 
โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมทั้งรองอธิบดีกรมศิลปากร 
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน 
    (2) พิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราช
กุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส
วัน เฉลิ ม พ ระชน มพรรษ า 85 พรรษ า 12 สิ งห าคม  2560 โด ยมี 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานในพิธีท าบุญตัก
บาตร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ พระลานพระราชวัง
ดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะรัฐมนตรี  และ
ประชาชน เข้าร่วมในพิธี 
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๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ 56 กิจกรรม โดยในเดือนสิงหาคม  
๒๕60 ด าเนินการ ดังนี ้
(1) กิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร 
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ภายใต้โครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล” โดยมี พระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาส
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สื่อมวลชน อุบาสกอุบาสิกา ผู้บริหาร เเละ
เจ้าหน้าที่ กรมการศาสนา ร่วมในพิธี  ณ  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(2) การด าเนินกิจกรรมการประกอบพิธีส าคัญทางศาสนา อาทิ พิธีธรรมสวด
พระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชพิธี
สวดอภิธรรรมศพ พิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฯลฯ 
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 - เดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 127 ครั้ง  
(ในเดือนสิงหาคม 2560 จ านวน 33 ครั้ง) 
๓) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 8 กิจกรรม โดยในเดือนสิงหาคม  
๒๕60 ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) นิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  โดยมีพลเอก  
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันท่ี ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  
โดยมี นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นผู้กล่าว
ต้อนรับ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นผู้น าชม
นิทรรศการ ทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และแขก
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ผู้มีเกียรติร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

(2) นิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เรื่อง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระบิดา
แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๑๕ น. 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรง
เปิดนิทรรศการพิเศษฯ และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย
แก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยและผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ จ านวน ๓๔ ราย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร โดยมี 
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารและข้าราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม เฝ้าฯ รับเสด็จ โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อน้อม
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อการอนุรักษ์
และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย งานด้านโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์ งานด้านสถาปัตยกรรมและช่างสิบหมู่ งานด้านภาษาและหนังสือ  
งานด้านจารีตประเพณี และงานด้านนาฏศิลป์ดุริยางคศิลป์ แบ่งเนื้อหาการจัด
แสดงออกเป็น ๖ หัวเรื่อง ได้แก ่
      ๑. พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 
      ๒. ธ ทรงด าริให้โบราณคดีพพิิธภัณฑสถานรังสรรค์จรรโลงชีวิต 
      ๓. ทรง ประสิทธ์ิประสาทประณีตศิลปส์ถาปัตยกรรมตามขนบบรรจบ
สมัยใหม ่
      ๔. รักษ์ ธ ารงภาษาหนังสือไทย ตามนัยพระราชด ารัสไว้ให้ภูมใิจชาติ 
      ๕. มรดก ราษฎร์รัฐจารีตประเพณีททรงพระกรุณาเกื้อกูล 
      ๖. ชาติ ประชามิสิ้นสูญนาฏศิลป์ดนตรีมีพระองค์ทรงน าทาง 
        ภายในนิทรรศการถ่ายทอด พระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ 
รวมทั้งน้ าพระราชหฤทัย ที่ทรงรักและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของชาติบน
หลักการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบทอดอย่างยั่งยืน ผ่านวัตถุจัดแสดงส่วนพระองค์
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และโบราณวัตถุช้ินส าคัญ อาทิ ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เครื่องดนตรีส่วนพระองค์             
แผ่นทองค าจารึกพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย”             
จ าลอง โบราณวัตถุที่ปรากฏตามภาพถ่ายคราวเสด็จพระราชด าเนินยัง
โบราณสถานต่างๆ  
(3) นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา...สู่ งานศิลป์ ”  
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 31 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 
9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ รวมไป
ถึงเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่  ๙ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอด
ระยะเวลากว่า ๗๐ ปี คือ พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และสืบสานงาน
ผ้าไทย จึงได้สืบสานตามพระราชปณิธาน พระราชกรณียกิจดังกล่าว โดยการ
จัดการประกวดการออกแบบผ้าไทยในแนวร่วมสมัย เพื่อให้คนไทยสวมใส่ได้
ในชีวิตจริง รวมทั้งได้น าผ้าไทยที่ออกแบบโดยนักออกแบบช่ือดังของคนไทย 
และนักออกแบบรุ่นใหม่มาจัดแสดงภายในนิทรรศการครั้งนี้         
     โดยการจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 4 โซน ประกอบด้วย 
     โซน A จุดถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ ๙ และประติมากรรมแสง “The Sunflowers” 
     โซน B นิทรรศการสายแสงพระเมตตา 
     โซน C นิทรรศการจากภูมิปัญญา...สู่งานศิลป์ 
     โซน D นิทรรศการและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 
 
๔) จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 
(๑) จัดท าหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”      
และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมน าราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” 
พร้อมทั้งจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

1,830,000 
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วัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน เมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
(๒) จัดท าหนังสือ “รวบรวมค าศัพท์ เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมอบให้สื่อมวลชน 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
(3) จัดท าหนังสือ “เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย 
ประจ าปี 2560” จ านวน 15,000 เล่ม เพื่อเป็นการรวบรวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมทั้งเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติจ านวนกว่า 10,000 กิจกรรม 
(4) จัดท าหนังสือพระพิธีธรรมและหนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี วันจันทร์ 
ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมการศาสนา  
(นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) เป็นประธานในการประชุมคณะท างานจัดท า
หนังสือพระพิธีธรรมและหนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี ณ ห้องประชุม
กรมการศาสนา ช้ัน 12 
(5) กิจกรรมการเผยแพร่หนังสือ “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ า
เลิศ” พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพถ่ายจิตรกรรม 
ฝีพ ระหั ตถ์ ใน พระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พ ลอดุ ลย เดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
โดยได้ด าเนินการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปยังห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์ และเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยทั่ว
ประเทศ 

  ๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike 
for Mom และมอบโล่รางวัลการประกวดภาพถ่าย จากกิจกรรมฯ ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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๒) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ กิจกรรม  
๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของ
กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
เมื่อวันอังคารที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องส่ง ๑ อาคารออกอากาศ 
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
๔) ด าเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระกรณียกิจ รวม ๘ คน เพื่อให้
ประชาชนได้รับรู้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทั้ งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคคลในภาพทั้ง ๘ คน          
มาเผยแพร่ถึงความภาคภูมิใจ ถ่ายทอดความรู้สึก และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ             
โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน 
๕) ด าเนินโครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมประกอบด้วย 
- การเดินแฟช่ันโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย จ านวน ๒๘ ชุด ท่ีผ่านการออกแบบและ
ตัดเย็บจากผ้าไทยร่วมสมยั ซึ่งเป็นผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยฝีมือของนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่มี
ช่ือเสียงของประเทศ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อีเดนโซน ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน 
- จัดการเดินแฟช่ันโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผ้าไทย            
โดย WISHARAWISH วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส 
สหรัฐอเมริกา 
๖) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
- จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
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๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ 
เมื่อวันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธาน 
- จัดพิธีทางศาสนามหามงคล และงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้น า
ศาสนา ๕ ศาสนา เข้าร่วม 
๗) จัดงานย้อนรอยวิถีชุมชนสานศิลป์ ถ่ินบัวงาม จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล     
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ วัดโบสถ์ ต าบลบางกระบือ อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี      
ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร)        
เป็นประธาน 
8) โครงการรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่  ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ) กล่าวรายงานในพิธี และที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ) เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหล่าวานิช) อธิบดีกรมการ



๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ผู้น าศาสนา ๕ ศาสนา องค์กรศาสนิกสัมพันธ์ 
เยาวชน ๕ ศาสนา ชุมชนคุณธรรม ประชาชน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
สื่อมวลชน ประชาชน ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี 
9) โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖0 
ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ โรงละคร
แห่งชาติ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) 
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน
นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมชมการแสดงเป็นจ านวนมาก ซึ่ งการแสดง
ประกอบด้วย การร าถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถศรีชาติ ไทย  
การบรรเลงดนตรีสากลและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และบทเพลงเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ อาทิ เพลงพระ
ราชนิพนธ์ค าหวาน เพลงพระราชนิพนธ์ภิรมย์รัก เพลงสมเด็จ เพลงนาถมาตา
เพลงลาวดวงเดือน เพลงแด่แม่ เพลงสดุดีพระแม่เจ้า ระบ าชุดไทย พระราช
นิยม และการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ “ชุดกษิรธารามณโฑเทวี” 
10) บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ประเด็น “การจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติสมเดจ็พระนางเจา้สิรกิิติ์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร 
11) การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 
2560 เวลา 20.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ณ โอเปร่าเฮาส์ ซิดนีย์ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)  
เป็นประธานเปิดการแสดง  และม ีผู ้ช ่วย รัฐมนตร ีป ระจ ากระทรวง
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วัฒนธรรม นายจิรชัย ปั้นกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา 
โดยมีชาวออสเตรเลีย และชาวไทย ร่วมชมการแสดง 

  ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร 
(๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” โดยมีที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ )       
เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนิทรรศการจัดให้เข้าชมระหว่างวันที่ 
๗ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ 
– ศุกร์ เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
(๒) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ นวัคหายุสมธัมม์เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบพระชาตา        
เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร           
มหาเจษฎาบดินทร์ ช้ัน ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม 
(๓) จัดการแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
จ านวน ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนท่ี ๑ “พระเกียรติยศพระพรตอุปราช” เมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีการถ่ายทอดสดทาง ช่อง NBT ตั้งแต่ 
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตอนที่ ๒ “ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้าย” 
ถ่ ายท อด สด ผ่ าน ท าง  Facebook Live: Thai Culture เมื่ อ วั น ที่  ๒ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ตอนที่ ๓ “อสูรพ่ายบารมี      
จักรีวงศ์” ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: Thai Culture  เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
(๔ ) จั ดนิ ท รรศการเฉลิมพระ เกี ยรติ สม เด็ จพระบรม โอรสาธิ ราชฯ             

   



๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สยามมกุฎราชกุมาร  
- เรื่อง “เจ้าฟ้านักบิน” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
ช้ัน ๓ โซน Feel Fit ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี 
- เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธ์ิศิลป์” ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ 
ร.๙ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๙ วันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
(๕) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในพระกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติฯรวม ๗ คน 
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัด
งานแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย 

  ๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม  
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม  
๓) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯิ ณ ต่างประเทศ ๑ กิจกรรม 
๔) จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๕ กิจกรรม  
๕) จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดการประกวดดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การแสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง ๔ ประเภท ออกอากาศรายการ         
คุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ทั้งนี้ได้ออกอากาศการ
แสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภทหมอล า เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ และ ออกอากาศการแสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภท
โนรา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๖) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการวาดภาพเทิดพระเกียรติ

   



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด 
“สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 
๗) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไป
ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราช
เทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  
เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงหล่อส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
จังหวัดนครปฐม 
8) โครงการอบรมการเทศน์มหาชาติท านองหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีการจัดพิธีเปิดโครงการ
อบรมการเทศน์มหาชาติท านองหลวงฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 
และในวันที่ 8 - 11 มีนาคม ๒๕๖๐ กรมการศาสนาร่วมกับชมรมพระ
นักเทศน์มหาชาติท านองหลวง วัดสุวรรณาราม จัดโครงการอบรมพระ
นักเทศน์มหาชาติท านองหลวง รุ่นที่ ๔ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพ
สุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานใน
การมอบเกียรติบัตร คัมภีร์เทศน์แก่พระสงฆ์สามเณรที่ผ่านการอบรม  
ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 
9) โครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “การอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกโดย
เยาวชน” กรมศิลปากร โดยอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับกองทุน
พระองค์เจ้าวิมลฉัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น และสถาบันการพล
ศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร
วรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย โดยมีผู้เข้าประกวด ๓๗ 
คน ๒๐ โรงเรียน จากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ได้รับรางวัล คือ  
     ๑. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธนัตถ์พล พรมรักษา โรงเรียนเตรียม



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อุดมศึกษาภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก  
     ๒. รางวัลดีเด่น ได้แก่                 
          ๒.๑ นางสาวจันทิมา จิตนิยม โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย                
             ๒.๒ นางสาวปณัสยา เจริญขวัญ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 
จังหวัดก าแพงเพชร 

  ๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีเน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา  
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(๑) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบ        
พระชาตา เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไตร
มิ ต รวิทยาราม  เขตสั มพั นธวงศ์  ก รุ ง เทพมหานคร โดยมี ที่ ป รึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) เป็นประธาน 
(๒) จัดการแสดงดนตรีกู่เจิ้ง และการบรรเลงกู่เจิ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี 
(๓) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจ าเพื่อเป็นการเฉลิม       
พระเกียรติฯ และเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
รวม ๕ คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จพระราชด าเนินทรงงาน
ตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน โดยจัดงาน
แถลงข่าว เมื่อวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

   

  ๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษตัริย์ของ
ไทยในอดีต ตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕60 
๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม 
๒) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ ครัง้  
๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระ

   
 
 
 
 



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ครบ ๑๐๙ ปี เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิ  
เพชรรัตน – สุวัทนา ด าเนินการจัดในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ 
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 
๔) จัดกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 
5) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและบ าเพ็ญพระราชกุศลพระบวรราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม วางพวงมาลาถวายราชสักการะและบ าเพ็ญพระราชกุศลพระบวร
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
และข้าราชการ ร่วมในพิ ธี  วันที่  7 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น .  
ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
6) จัดงานนิทรรศการเชิดชูเกียรติ “ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๙”  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์จัดนิทรรศการเพื่อเป็นการ
ส านึกและร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรม
วงศานุวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพร่ผลงานของศิลปินแห่งชาติ ท่ีได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะ
อันล้ าค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมรูปแบบการจัดนิทรรศการครั้งนี้ ว่า
ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ จัดนิทรรศการพระปฐมบรมศิลปินแห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ นิทรรศการอัครศิลปิน นิทรรศการอัคราภิรักษศิลปิน และ
นิทรรศการวิศิษฏศิลปิน ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปิน
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่แสดงผลงานอันโดดเด่นของศิลปินแห่งชาติ  
ทั้ง ๑๒ ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,209,223 



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๗. โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖  
(1) กิจกรรมทวีปัญญา ประจ าปี ๒๕๕๙ กิจกรรมประกอบด้วย การขับร้อง 
เรื่อง “ร้องเพลงรักบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖” จ านวน ๑๕ เพลง 
ด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรี 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม  
สิรินธร ส านักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๐ คน 
(2) โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 กิจกรรมทวีปัญญา ประจ าปี ๒๕๖๐  
      ครั้งที่ ๑ ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. 
ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด 
กิจกรรมจัดในรูปแบบการแสดง ขับร้อง เรื่อง เพลงรักจากพระราชหฤทัยใน
ล้นเกล้า รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 อาทิ เพลงอาทิตย์ อับแสง 
เพลงคิดถึงพ่อ เพลงรัชกาลที่ 10 เป็นต้น จากคณะนักร้อง นักดนตรี  
จากส านักการสังคีต กรมศิลปากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 คน 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 
ประเด็นที่ ๑ คือมีการด าเนินการโดยเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่  ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
ประเด็นที่  ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
 ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
๑. โครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ “เยาวชนรักบ้าน
เกิด ปักษ์ใต้บ้านเรา” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น ๕ โรงเรียน 

   
 
 



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๒. จัดการกิจกรรมทางวิชาการ ๗ ครั้ง 
- จัดเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ “ศาสนาเชื่อมใจ ใต้สันติสุข” 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
- วัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใตส้ันติสุข “รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” 
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ 
- จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน 
- จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดก
ทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "มโนราห์" 
ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสตรี
ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
- ประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และ
สตูล) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเป็นการหารือร่วมกับ
คณะท างานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  
ชัยวงศ์) ณ จังหวัดปัตตานี 
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ประจ าสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มัสยิด
ตาห์ซีนุลออิสลาม จังหวัดยะลา บรรยายเรื่อง การแสวงหาความรู้ส าหรับ
มุสลิมนั้นเป็นสิ่งที่ บังคับมุสลิมทุกคนให้มีหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้จะด้วย
วิธีการใดก็ตามแต่จะด้วยการอ่าน การฟังบรรยายหรือแม้กระทั้งการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่ผ่านสื่อต่างๆเพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ. มีผู้เข้าร่วม  
๕o คน 
 

   



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๓. จัดงานวัฒนธรรมเช่ือมใจชายแดนใต้สันติสุข  
- “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจ าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ 
มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค ๔  ส่วนหน้า หน่วยงานราชการ  
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายใต้ภาคใต้ และประชาชนในพ้ืนท่ี 
- มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ มีการมอบ
เกียรติบัตร โล่ และรางวัลแก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด/อ าเภอ 
โรงเรียนปอเนาะ ศิษย์เก่าดีเด่นในจังหวัดชายแดนใต้ จัดนิทรรศการของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ๓๘ อ าเภอ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
ปัตตาน ี

   

  ๔. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน 
จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ 
ลิ้มกอเหนี่ยว ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้า
แม่ลิ้มกอเหนี่ยว อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

   

  ๕. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนกีรออาตี ประจ าต าบล ในโครงการ
วัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้ 
ภายใต้โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุ่งยางแดง
โมเดล ระหว่างวันที่  ๓ - ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุเหร่าบ้านบือแนบาโก           
อ าเภอกรงปินัง จงัหวัดยะลา 

   

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

   

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

   



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ขึ้นมาปฏิเสธการคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ โดยเป้าหมายส าคัญคือ สร้างพลัง
เครือข่ายเยาวชนให้เป็นแนวร่วมในการต่อต้านคอร์รัปช่ันในมหาวิทยาลัย       
มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๘ คน จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันท่ี ๓๐ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบีพี 
สิมิหลา โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

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

   

  ๙. กระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมงานสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ 
อ าเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสเป็นประธาน 

   

  10. โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข “กริชาภรณ์ : ภูมิปัญญา
อาเซียน ประจ าปี 2560 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานเปิด พร้อมท้ัง พลโท อุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษ
ของรัฐบาล นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  
นายประยูรเดช คณานุรักษ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี นายกิตติ
พันธ์ พานสุวรรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด 5 
จังหวัดชายแดนใต้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องถิ่น คณะวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมเสวนาจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และประชาชนใน 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมงาน 

   

  11. การประชุมติดตามผลการด าเนินงานวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และการจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน

   



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ซี.เอส. 
ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการ
ประชุม พร้อมทั้ง พลโทอุกฤษณ์ อากาศวิภาต ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของ
รัฐบาล พลตรี  ภัทรพงศ์  มุสิกะนันทน์  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (กลุ่มภารกิจที่  4 งานการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรม) ผู้แทนศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
วัฒนธรรมจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมในการประชุม 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 
การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
วัฒนธรรม มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ ท้ัง ๓ ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน 
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายโดยการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

 ๒.๔ เสริมสร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ               

๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๕ กิจกรรม 
โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ น านักเรียนนักศึกษา จ านวน ๒๐ คน เข้าต้อนรับ
ผู้น าและผู้แทนราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการ

   



๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ ๒ (2nd ACD Summit) เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศสมาชิกใช้จุดแข็งเรื่องความหลากหลายของเอเชียมาช่วย
ขับเคลื่อนศักยภาพในการสร้างสมดุลให้กับเศรษฐกิจของโลกและขจัด         
ความเหลื่อมล้ าระหว่างอนุภูมิภาคในเอเชีย เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙        
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ไปยังต่างประเทศ ๘ กิจกรรม โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเส้นทาง
สายไหมทางวัฒนธรรมครั้งที่  ๑ และเข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับ
รัฐมนตรี  โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมี 
นาง Liu Yandong รองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วย จาก ๘๕ ประเทศ และ
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ๕ องค์การ รวมทั้งผู้บริหารมณฑลกานซู 
เข้าร่วม โดยมีผู้ร่วมงานกว่า ๑ ,๕๐๐ คน ณ Dunhuang International 
Expo Center หลังจากนั้นกล่าวถ้อยแถลงย้ าจุดยืนความร่วมมือด้านข้อมูล 
การอนุรักษ์และพัฒนาน าอดีตรับใช้ปัจจุบันสร้างความยั่งยืนของประเทศบน
เส้นทางสายไหมหลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเส้นทางสายไหม  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต/คณะ
ทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศ ๑๒ ครั้ง โดยในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับนาย ไคเม นัวลาร์ต 
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก เข้าพบปรึกษาหารืองานด้านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒๓ กระทรวง
วัฒนธรรม  
๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ          



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑๒ ครั้ง  
๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจรส าหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ ๑ ครั้ง  
๖. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยข้าราชการ ครู นักเรียน
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  จ านวน ๕ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Chai – ASEAN Theater Week Festival 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยจัดการแสดงหนังใหญ่ กระบี่กระบอง โขน มีผู้ร่วมรับชม 
จ านวน ๒,๓๐๐ คน 
7. งานการแสดงวัฒนธรรมร่วมอาเซียน (ASEAN – CHAINA CULTURAL 
PEFORMANCE CONNECTIVITY IN DIVERSITY) วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 
2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  น าคณะครูอาจารย์  และนักศึกษา  
เข้าร่วมงาน ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยเป็นการน าเสนอ
แนวคิด รูปแบบ แนวทาง และการจัดการสร้างสรรค์ผลงานชุดสักการะ
เทวราช  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับชนะการประกวดงานวิจัย
ระดับชาติ ท้ังได้รับการจดลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการกับนาฏกรรมตามเสด็จชุด
สักการะเทวราช ซึ่งคราวนี้นับว่าเป็นการเพิ่มความยิ่งใหญ่ให้สมกับการเป็น
ฐานรากด้านศิลปวัฒนธรรม 
8. การหารือด้านความร่วมมือด้านศาสนาระหว่างไทย – จีน เมื่อวันอังคารที่ 
13 ธันวาคม 2559 เวลา 0๙.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ให้การ
ต้อนรับ รองอธิบดีส านักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์ ภาษาของชนชาติกว่าง
สี สาธารณรัฐประชาชนจีน (Mr. Hui Yonghong) และคณะ เพื่อหารือความ
ร่วมมือด้านศาสนาระหว่างไทย - จีน พร้อมด้วยผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  9. โครงการเช่ือมสายสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในมิติวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ (ไทย-ไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน) เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้น าคณะผู้บริหารงานวัฒนธรรม 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สมาคมไทลื้อจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกับ
คณะผู้บริหารของเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ตามโครงการเช่ือมสายสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)  
ในมิติวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (ไทย-ไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน)  
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ เพื่อเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือในด้านสังคม วัฒนธรรม ด้วยการ
สร้างความตระหนักและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ให้ประชาชนทั้งสอง
ประเทศได้มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและ
วัฒนธรรมร่วมระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมตามกรอบความร่วมมืออาเซียน+ ๓ 
(ASEAN+3) 

   

  10. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยในประเด็น “130 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  – ญี่ ปุ่ น” ในวันที่  10 มกราคม 2560           
เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดราชประดิษฐ์ 
เขตพระนคร โดยออกอากาศในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา ๑๘.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

   

  11. เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Abdaleah Mohummed AL.Alshealby อุปฑูต
ซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย เเละ Mr. Rayan Hamad S. Albladi 
หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจ าประเทศไทย โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
พร้อมด้วย อธิบดีกรมการศาสนา นายอรุณ บุญชม นายวุฒิวัย หวังบู่ 
ผู ้ทรงคุณวุฒิและคณะ เข้าเยี ่ยมคารวะ Mr.Abdaleah Mohummed 
AL.Alshealby อุปฑูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย และ Mr. Rayan 

   



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

Hamad S. Albladi หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจ าประเทศไทย เพื่อ
ขอบคุณที่มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานฮัจย์ในปี 2559 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ สถาน
เอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบีย เขตบางรัก 

  12. จัดโครงการการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย -จีน วันที่  2 - 3 
กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ และ ณ วิทยาลัยนาฏ
ศิลป วิทยาลัยนาฏศิลป โดยมีการแสดงแลกเปลี่ยนกับเยาวชนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ดังนี ้
     - การแสดงสี่ภาค 
     - การแสดงโขน 
     - การแสดงชุดผลงานสร้างสรรค์ 
     - การศึกษาดูการเรียน 
     - การสอนและฝึกปฏิบตัิในช้ันเรียน เยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
     - ภาควิชานาฏศิลป์ไทย (โขน-ละคร) 
     - ภาควิชาดุริยางค์ไทย 

  - ปี่พาทย ์
  - เครื่องสายไทย 

              - คีตศิลป์ไทย 

   

  13. การจัดงานเทศกาลหุ่น โลก Thailand Harmony World Puppet 
Festival in Kanchanaburi 2017 

  400,000 

  14. โครงการนิทรรศการผ้า : สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอีสาน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวงานมหกรรมผ้าทอมือ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง (GMS 
FABRIC EXPO 2017) งานทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ประจ าปี 2560 

  100,000 

  15. งานครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย -อินเดีย 
ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 2 - 18 มีนาคม 2560 ณ เมืองนิวเดลี เมือง
มุมไบ เมืองเจนไน เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย เพื่อเช่ือมความสัมพันธ์

   



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทางการทูตไทย-อินเดีย และให้คนไทยในอินเดีย รวมถึงชาวอินเดียได้เรียนรู้ถึง
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ระดับนานาชาติ  โดยภายในงานครั้งนี้ 
กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ  ได้ร่วมมือกันจัด
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย-อินเดีย รวมถึงจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี
ไทยในชุดหนังใหญ่ติดตัวโขน ชุดหนุมานค้นฟอง-รบวิรุญจ าบัง และการแสดง
ชุดมิตรสัมพันธ์ไทย-อินเดีย  

  16. มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียน : ใต้ร่มพระบารมี 
๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” (ASEAN Puppet Festival 2017 : The 235th 
Year of Rattanakosin City under Royal Benevolence) จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 20 - 25 เมษายน 2560 โดยได้จัดการแสดงหุ่นจากทั่วประเทศ อาทิ 
หุ่นหลวง หุ่นละครเล็ก หุ่นกระบอก หุ่นวังหน้า หุ่ นร่วมสมัย หุ่น เงา  
(หนังตะลุง, หนังใหญ่) หุ่นสาย และคณะหุ่นจากประเทศสมาชิกอาเซียน  
จาก 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
เวียดนาม รวมกว่า ๕๐ คณะ ทั้งนี้ หุ่นที่แต่ละประเทศน ามาแสดงเป็นศิลปะ 
ที่ทรงคุณค่าและงดงาม ปัจจุบันหาชมได้ยาก อาทิ  
     - หุ่นหลวงของไทย ซึ่งในอดีตใช้จัดการแสดงเฉพาะในพระราชพิธีส าคัญ
เท่านั้น  
     - หุ่นกระบอกโบราณ ซึ่งหุ่นกระบอกที่มีความงดงาม ในรูปลักษณ์ ของตัว
หุ่นท่ีแตกต่างกัน  
     - หุ่นสายที่มีเทคนิคการเชิดที่สวยงามอ่อนช้อย  
     - หุ่นมือซึ่งเหมาะกับเด็กและเยาวชน  
      อีกทั้งมีการแสดงชุดพิเศษของนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เรื่อง 
“พระมหาชนก” รวมถึงหุ่นจากภูมิภาคต่างๆ อาทิ หุ่นเงาร่วมสมัย หนังใหญ่
วัดขนอน จังหวัดราชบุรี นอกจากการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียน ยังมี

  5,000,000 



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นิทรรศการหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน การเสวนาวิชาการ กิจกรรม Workshop 
ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในพ้ืนท่ีจัดแสดง 4 แห่ง ได้แก่ 
  1) หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จัดแสดงระหว่างเวลา  10.30  
- 16.00 น.          
            2) โรงละครแห่งชาติ จัดแสดงระหว่างเวลา 16.00 - 18.00 น.   
 3) ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จัดแสดงระหว่างเวลา เวลา 
16.30 - 20.00 น.  
            4) สวนสันติชัยปราการ จัดแสดงระหว่างเวลา 19.00 - 20.30 น. 
        ในการนี้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560 กระทรวงวัฒนธรรมได้ท าการ
ประชาสัมพันธ์ “มหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย-อาเซียน : ใต้ร่ม
พระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยมีการน าคณะ
หุ่นร่วมสมัยจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ กัมพูชาและ
เมียนมาร์ ไปจัดสาธิตการแสดงให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี ได้รับชมก่อนวันจัดงานจริง 
 พิธีเปิดงานจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2560 โดยแบ่งเป็น 
 - พิธีเปิดนิทรรศการการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียน ณ ช้ัน 1 
หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้
ประชาชนเข้าชม ระหว่างวันท่ี 20 - 30 เมษายน 2560 
 - พิธีเปิดงานมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียน 
ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ โรงละครแห่งชาติ 
โดยได้เชิญคณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ เข้าร่วม ทั้งนี้ พลเอกธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  
 ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 6 วัน ท้ัง 4 เวทีการแสดง มีประชาชน
เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 42,185 คน  
 



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  17. นิทรรศการพิเศษ ๑๓๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น (Thailand: Brilliant 
Land of the Buddha) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ แลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือ และโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็ นประธาน เปิ ด  ใน วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓ .๓๐  น .  
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายโอ
กาว่า ฮิโรชิ ผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะ นายชิมะทะนิ ฮิโรยูกิ ผู้อ านวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ คิวชู นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต  
ณ กรุงโตเกียว และภาคเอกชน ประชาชนชาวญี่ปุ่นร่วมเปิดงาน และชม
นิทรรศการ 

   

  18. “KRUNG THEP BANGKOK” มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส 
เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 26 พฤศจิกายน 
2560 โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ร่วมด้วย นายธนา เวสโกสิทธิ์ เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ านาจเต็ม ประจ ากรุงโรม ณ Paradiso Gallery Giardini della 
Biennale เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี โดยในปีนี้ ศิลปินผู้จัดแสดงผลงาน
ศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ นายสมบูรณ์ หอมเทียนทอง ซึ่งมีนายน าทอง แซ่ตั้ง  
ท าหน้าที่ภัณฑารักษ์ของนิทรรศการ 

  12,554,700 
(งปม.ทั้งโครงการ) 

  19. โครงการพัฒนาความร่วมมือและเช่ือมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
อาเซียน ณ ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และศึกษาดู งานด้ านศิลปวัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
       - ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 40 
คน 
       - ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560 ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

   



๒๖ 
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น าโดยคณะ ครู นักเรียน เข้าร่วมจ านวน 25 คน 
       - ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2560 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยคณะอาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมจ านวน 25 คน 

  20. การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน น าเสนอแคมเปญ ท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ 
ส ไตล์ลึกซึ้ ง “อีสานแซ่บนั ว” ใน เทศกาลไทย ครั้ งที่  18 “130 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการฑูตไทย-ญี่ปุ่น” วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2560  
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

   

  21. จัดแสดงผลงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Documenta 
2017 ครั้งที่ 14 จัดขึ้นทุกๆ 5 ปี โดยในปีนี้ ศิลปินผู้จัดแสดงผลงานศิลปะ
ร่ วม ส มั ย  ได้ แ ก่  ได้ แ ก่  น าย อ ริญ ชย์  รุ่ งแ จ้ ง  จั ด แ ส ด งผ ล งาน ชุ ด 
“246247596248914102516... And then there were none” 
งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Documenta 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 
มิถุนายน - 17 กันยายน 2560 ณ Neue Neue Galerie เมือง Kassel 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

  1,799,800.- 

  22 . จั ดการแสดงทางด้ านศิ ลปวัฒ นธรรม ใน เทศกาลไทยที่ สถา น
เอกอัครราชทูต ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 ณ กรุงเบิร์น ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีการจัดการแสดงจากนักเรียนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จ านวน 20 คน กิจกรรมการแสดง อาทิ ร าอวยพร การแสดงโขน ตอนหนุ
มานจับนางสุพรรณมัจฉา เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน ฟ้อนแพรวากาฬสินธิ์ การ
แสดงพลอง - ไม้สั้น และการแสดงจากชุมชนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ 
ศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยและการแสดงบรรเลงเปียโน การออกร้าน
จ าหน่ายอาหารไทยและผลิตภัณฑ์ไทย การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย 
เป็นต้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับความ
สนใจและช่ืนชมจากชาวสวิสและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เป็น
อย่างมาก และมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๓๐,๐๐๐ คน   
 

   



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  2 3 . จั ด ง า น  “ ว ร ร ณ ก ร ร ม แ ม่ น้ า โข ง  Mekong River Literature 
Award:MERLA” เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมา
ประกร) เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบรางวัลวรรณกรรมแม่น้ าโขง ได้แก่ 
เวียดนาม ลาว กัมพูชา เมียนมา จีน (ยูนนาน) และไทย เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความสามัคคีและมิตรภาพทางวรรณกรรมในภูมิภาค ตามแนวทางของการ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือ การหารือระหว่างวัฒนธรรม เป็นศูนย์รวมของ
สมาคมนักเขียนทุกประเทศในลุ่มน้ าโขง นักเขียนชาวไทยที่ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  คือ นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ นักเขียนและกวีจากผลงาน
สร้างสรรค์ประเภทร้อยกรอง นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง นักเขียนสารคดีมือ
ทอง จากผลงานสร้างสรรค์ประเภทร้อยแก้ว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 
คน 

  150,000.- 

  24. งานเสวนาวิชาการ “ภัณฑารักษ์กับการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย” 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก Mr.Bang Sun-gyu 
รักษาการประธาน Asia Culture Center กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการ
ท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลี มาร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารจัดการหอศิลป์ อีก 6 ท่าน ได้แก่ 
   - ปกรณ์  กล่ อม เกลี้ ย ง อดี ตภัณ ฑารักษ์  หอศิ ลปวัฒ นธรรมแห่ ง
กรุงเทพมหานคร 
   - ดร.ปธมพร ศิริกุลชยานนท์ ผู้อ านวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   - พนมบุตร จันทรโชติ ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรม
ศิลปากร 
   - วิชุดา  เครือหิรัญ ภัณฑารักษ์อาวุโส ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
(TCDC) 
   - สุริยา นามวงษ์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) 
   - ชล เจนประภาพันธ์ ภัณฑารักษ์ หอศิลป์ศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ 

   



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

   ทัง้นี้ มีผู้เข้าในเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 135 คน 
  25 . นิ ทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมั ยศิลปิน เวียดนาม ส านั กงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ Department of Fine Arts, Photography 
and Exhibition - Vietnam กระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดนิทรรศการ Vietnam Contemporary 
Art Exhibition in Thailand 2017 จัดแสดงผลงาน จ านวน 94 ผลงาน 
ของ 47 ศิลปินจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จัดแสดงระหว่างวันท่ี 20 
– 31 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร 

   

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

   

นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
 ๓.๖ จดัระเบียบสังคมสร้าง

มาตรฐานด้านคณุธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล 

๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุม/การอบรมเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม 
15 ครั้ง 

   

๒. ส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม โดยเป็นการด าเนินการร่วมกับจังหวัดในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการด้านคุณธรรมในระดับเครือข่าย ตัวแทนองค์กร ใน
ระดับจังหวัด  
- เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ 
ราชบุรี ศรีสะเกษ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ศรีสะเกษ 
พิจิตร ราชบุรี 
- เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ราชบุรี บุรีรัมย์ 

   



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ศรีสะเกษ 
  ๓. เปิดพื้นที่ให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก

ของส านักงานฯ คือส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการ
บริการที่เป็นเลิศ ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
แคนทารี โฮเต็ล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพิธีเปิด โดยนางสาวพิมพ์
พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
อักษรศาสตร์ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙             
เวลา 10.15 น. การบรรยาย เรื่องศาสตร์พระราชา : การบริการคืองานบุญ 
โดยนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย 
ภูเบศรการบรรยาย เรื่องตามรอยพระยุคลบาท : เรียนรู้สู่การปฏิบัติด้วย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การบรรยายในหัวข้อ : พฤติกรรมและเทคนิคใน
การบริการสู่ความเป็นเลิศ ,จิตวิทยาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแก้ไข
สถานการณ์ เฉพาะหน้า และการจัดการข้อร้องเรียน และการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สารสนเทศสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  

   

5. พิธีประกาศเจตจ านง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของ
แผ่นดิน” พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานพิธีประกาศเจตจ านง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน
ของแผ่นดิน” พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

   



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด าเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พระพรหม
บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์
สุจริตธรรมกถา และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมในพิธีและกล่าวค าแสดงเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของแผ่นดิน” ในวันท่ี 6 มกราคม 2560 เวลา 08.45 น. ณ ห้อง
ประชุม 1 ช้ัน 19 กระทรวงวัฒนธรรม 
6. พิธีเเสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน 
วันพุธที่  ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๙ น. อธิบดีกรมการศาสนา  
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีเเสดงเจตจ านงซื่อสัตย์สุจริต 
ในการบริหารและปฏิบัติงานของแผ่นดิน พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้า
ร่วมในพิธีและกล่าวค าแสดงเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

7. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจ าปี 
๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ .ศ .๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ) ประจ าปี  ๒๕๖๐ โดยมี 
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร) เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) 
ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร) 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤศญพงษ์ ศิริ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก
กระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๙ กระทรวง
วัฒนธรรม 
 

   



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

8. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๒๐ น.  
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาฯ 
โดยนายประหยัด พวงจ าปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช และการ
บรรยายพิเศษ เรื่องกลยุทธ์ และประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากนี้ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมกับ
ผู้บริหารกรมศิลปากรทั้งในส่วนกลาง และต่างจังหวัด ร่วมประกาศเจตจ านง
ในการบริหาร และปฏิบัติงานด้วยหลักคุณธรรม และความโปร่งใสโดยจะ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมอาคาร
ด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

   

9. การประชุมเตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  เมื่อวันที่  ๑๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมน้ าพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี : ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และภาคี
สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ (ตอนล่าง) ๗ จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 
สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง ในนามคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรม
ภาคใต้ ประกอบด้วยหน่วยงานจากภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส านักพระพุทธศาสนา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และภาคประชาชน ฯลฯ  
จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ (ครั้งที่ ๑) “รวมพลัง
ประชารัฐ ขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม” ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  โดยมี 
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม  

   



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โดยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด
การรับรู้และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยเป็นเวทีกลาง
ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ก าหนดทิศทางและพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีงามของชีวิต เพื่อสร้างค่านิยมสังคม
คุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติ 
10. พิธีแถลงข่าวการจัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ า
ท่วม” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีแถลงข่าวการจัดตั้ง เพื่อเป็น
ศูนย์รายงานสถานการณ์น้ าท่วมพื้นที่โบราณสถาน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
น้ าท่วม และบูรณะซ่อมแซมฟื้นฟูสถานท่ีที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ โดย
มี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนแต่ละศาสนา เข้าร่วมแถลงข่าว ใน
วันท่ี 11 มกราคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) 

   

11. การประชุมคณะอนุกรรมการก ากับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมใน
สังคมไทย  
      ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
โดยมี รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (นายวี ระ โรจน์พจนรัตน์ )  
เป็นประธานในประชุม พร้อมด้วย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายปรารพ เหล่าวานิช) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์  ศิริ) 
คณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคารส านักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
      ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) 
เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจัดท าหนังสือส่งเสริมคุณธรรม
แกนกลางส าหรับทุกภาคส่วน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

12. การประชุมคณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติในภาคชุมชนและประชาสังคม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 09 .00 น. โดยมี  นายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธาน
คณะท างานและส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่อ
อ านวยการให้มีการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เข้าถึงทุก
ภาคส่วนในสังคมไทย ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม ช้ัน 16 อาคารวิทยาลัย
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดีรังสิต) 

   

13. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – 
มิถุนายน 2560 จ านวน 3 ครั้ง โดยมีประธานอนุกรรมการ (พลอากาศเอก  
วีรวิท คงศักดิ์ ) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา  
ช้ัน 12 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติฯ และการรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ของหน่วยงานระดับกระทรวง จังหวัด และหน่วยงานอ่ืนๆ 

   

14. โครงการการน ามิติทางศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต 
วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการจัดอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุม 
กรมการศาสนา ช้ัน 12 และ เดอะ คาวาลิ คาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

   

15. สมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ ขับเคลื่อน
สังคมคุณธรรม” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม 
ร่วมกับองค์กรภาคี ๓๓ องค์กร ในจังหวัดปัตตานีและในกลุ่มจังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ๗ จังหวัด ได้แก่ ปัตตานี สงขลา ยะลา พัทลุง สตูล ตรัง นราธิวาส 
หน่วยงานองค์กรเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  

   



๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ในรูปแบบต่างๆ จ านวน  ๓๒ หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น ๖๕ บูธ กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน เกิดการเช่ือมโยงองค์กรเครือข่าย ๗ จังหวัด
เจ้าภาพและตัวแทนภาคีเครือข่ายที่พร้อมขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรระดับ
พื้นที่ต่อเนื่องหลังการจัดงาน และร่วมประกาศตัวแสดงพลังขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม จ านวน ๓๑ องค์กร และมีการประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น
ของเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมภาคใต้ ในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ๔ ข้อ คือ  
   ๑) ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมโดยใช้หลักค าสอนของศาสนาและต่อยอดจาก
งานเดิมทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น โดยสอดแทรกคุณธรรมในการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามบทบาทภารกิจของแต่ละองค์กร  
   ๒) เช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายคุณธรรมภาคใต้โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ 
รณรงค์สร้างจิตส านึกและพฤติกรรมของประชาชนให้มีคุณธรรมเพิ่มขึ้น  
   ๓) ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในความจริงบนความแตกต่างหลากหลายของคน
ทุกกลุ่มเพื่อสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนฐานพหุวัฒนธรรม  
   ๔) มุ่งมั่นสร้างเสริมคุณธรรม ๔ ประการคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
ให้เป็นฐานการด าเนินชีวิตของประชาชน และสร้างเครือข่ายครอบครัว
คุณธรรม ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ไปสู่ท้องถิ่นคุณธรรม อ าเภอ
คุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม และร่วมกันยกย่องเชิดชูการท าความดีของ
บุคคลองค์กรในทุกรูปแบบ    
16. ผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “มาตรฐานความสุขชุมชน” ร่วมกับ 
มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน ๑๙ จังหวัด จ านวน ๗๕ คน  
จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนมาตรฐานความสุขชุมชน”  
ณ  ศูนย์ ฝึกอบรม วี เทรน  ดอนเมื อง กรุ งเทพฯ โดยมี วัตถุประสงค์  
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเครือข่าย
ความสุขชุมชน โดยมีการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานความสุขชุมชน มุ่งเน้น
ประโยชน์สุขร่วมของคนในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น ได้ร่วมกันสร้างมาตรฐาน
ความสุขชุมชน ๘ ด้าน ได้แก่ ๑) คนดีปัญญาดี ๒) การศึกษาดี ๓) วัฒนธรรม

   



๓๕ 
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดี ๔) อาชีพรายได้สมดุล ๕) มีสุขภาพดี ๖) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี  
๗) สังคมอบอุ่นปลอดภัย และ ๘) มีธรรมาภิบาลชุมชน   
17. เสริมสร้างภาพลักษณ์ อาชีวะรุ่นใหม่ “คุณธรรมน าความรู้” มุ่งสู่ไทย
แลนด์ ๔.๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันอาชีวศึกษา และ
หน่วยงานภาครัฐ กว่า ๒๐ สถาบัน เพื่อระดมสมองสร้างความเข้าใจ แนวทาง
ด าเนินงาน “โครงการน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสรา้ง สุภาพชนคนอาชีวะ” 
ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายใหญ่ คือ มุ่งขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ในการปฏิรู ป
อาชีวศึกษา โดยมีแนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันอาชีวศึกษา 
ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ตลอดทั้งน าคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอดและสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 

   

18. การปลูกฝังคุณธรรมเครือข่ายคาทอลิก โดยการจัดท าบันทึกความร่วมมือ
โรงเรียน ๑๓ แห่ง ร่วมกับ สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเครือข่ายโรงเรียน
คาทอลิก ๑๓ แห่ง ได้ร่วมพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนเครือข่ายคาทอลิกให้เป็นต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สามารถด าเนินการปลูกฝังด้านคุณธรรมจนเกิดเป็น
รูปธรรม และขยายผลโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิกทั่วประเทศ ให้เป็น
โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ 

   

19. การประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคม
คุณ ธรรม”ภายใต้ แผนแม่ บทส่ งเส ริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ  ฉบั บที่  ๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) วันศุกร์ที่  ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น.  
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม  
(ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ)  
ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง องค์กรภาคี เครือข่าย วัฒนธรรมจังหวัด 

   



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชาชน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรม
เซ็นทราบาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
20. กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ปันน้ าใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย วันเสาร์ที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. โดยมีสมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย 
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมฯ ณ บ้านทรัพย์ทวี อ าเภอบ้านนาเดิม 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   

21. งานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชารัฐ
ขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ตามวิถีพอเพียง” ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
กระทรวงวัฒนธรรม องค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติในส่วนกลาง ๗๘ 
หน่วยงาน ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและองค์กรภาคีสมัชชาคุณธรรม  
๙ จังหวัด จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้แนวคิด “รวมพลังประชา
รัฐขับเคลื่อนคุณธรรมความดี ตามวิถีพอเพียง” ระหว่างวันที่  ๘ - ๙ มีนาคม 
๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า และมหาวิทยาลัยราชภัฏราช -
นครินทร์ อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีรูปแบบการจัดงานเป็น ๒ วัน ดังนี ้
       - การจัดงานในวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นรูปแบบการประชุมกลุ่มย่อย 
๔ เครือข่าย ประกอบด้วย ๑) เครือข่ายภาครัฐ ๒) เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน  
๓) เครือข่ายภาคประชาสังคมและชุมชน และ ๔) เครือข่ายเด็กและเยาวชน 
เพื่อหาข้อสรุปต่อแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมของเครือข่ ายมี
ผู้เข้าร่วมงาน ๕๘๐ คน จาก ๙ จังหวัด  
       - การจัดงานวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นการจัดเวทีสมัชชาคุณธรรม
ภาคกลาง ประกอบด้วย งานด้านวิชาการ และการแสดงผลงานนิทรรศการ
ของเครือข่ายที่มี เนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม ๔ ด้าน 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ในรูปแบบต่างๆ รวม ๓๒ บูธ จาก ๒๒ องค์กร 
ณ บริเวณอาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อ าเภอเมือง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วนจ านวน ๑,๒๙๔ คน จาก ๒๕ 

   



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จังหวัดภาคกลาง   
22. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพแกนน าส่งเสริม
คุณ ธรรมในองค์กรธุรกิจ” ครั้ งที่  ๒  วันที่  ๗  เมษายน พ .ศ . ๒๕๖๐  
ณ ห้องฝึกอบรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๔ ราชบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมจ านวน 
๕๐ คน จาก ๑๙ องค์กร โดยศูนย์คุณธรรมได้มีเป้าหมายในการส่งเสริม
คุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ มุ่งเน้นย้ าการ
สร้างองค์กรแห่งความสุขที่ยั่งยืน จะต้องใช้ความดีมาสร้างความสุขบนพ้ืนฐาน
แห่งความดี 

   

23. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักบริหารวัฒนธรรมมือ
อาชีพ รุ่นที่  2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด ในวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 
15.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี ้ ปิ ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร พร้อมทั ้ง 
ข้าราชการระดับช านาญการพิเศษทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการ
อบรม จ านวน ๔๗ คน 

   

24. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน โดยกรมการ
ศาสนา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย 
วัดยานนาวา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดโครงการสร้างคนดีสู่
สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน 
      - ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๙ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีรองอธิบดี
กรมการศาสนา (นายสุธน บัววัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์กลาง
ปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม  
       - ครั้งที่ 4/2560 วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (นายสุ เพี ยร จึ งเกรียงไกร )  
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่าย
คุณธรรมจริยธรรม (นายธนพล พรมสุวงษ์) กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พระ

   



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ธรรมวิทยากรวัดยานนาวา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
กองพลทหารราบที่  ๙ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ 
ผู้ปกครองและเยาวชน เข้าร่วม ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
25. โครงการหลักสูตร “หัวใจของการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญ ญั ติ การจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริห ารพั สดุภ าครั ฐ  
พ.ศ. 2560” วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยอธิบดีกรมการศาสนา  
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้เชิญวิทยากรจากส านัก
มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง (นายสามารถ แสงรินทร์) 
เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา  
เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

26. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ประจ าปี ๒๕๖0 ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๐ – 21 มิถุนายน 
๒๕๖๐ มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ 
ศิริ) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์ สื่อมวลชน ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่
ก รม การศ าสน า เข้ า ร่ ว ม ใน พิ ธี  ณ  วั ด ส าม พ ระย า  เขต พ ระน ค ร
กรุงเทพมหานคร 

   

27. จัดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคม
คุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง ๙ จังหวัด เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ดี โดยมี 
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เปิดงานสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ และมอบ

   



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย “รวมพลังประชารัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม : พอเพียง วินัย สุจริต 
จิตอาสา” ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอาราม
หลวง อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดน าร่องที่ร่วม
ขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” ร่วมกับศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลรูปธรรมเชิงประจักษ์หลายด้าน 
อาทิ มีการประกาศวาระ “จังหวัดคุณธรรมสร้างสุข” ในการขับเคลื่อน
คุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับจังหวัด
ใน ๑๑ กลุ่มเครือข่าย ที่มีองค์ประกอบทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและชุมชนอย่างชัดเจน มีเวทีและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
สมาชิกเครือข่าย ระหว่างกลุ่มเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
วางแผนขับเคลื่อนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการประกาศยกย่องเชิดชูองค์กร
ต้นแบบ ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมในหลายพื้นที่ เป็นต้น 
          โดยกิจกรรมในงาน มีทั้งเวทีวิชาการ การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย 
เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน
นิทรรศการ อาทิ กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าร่วมงาน “ชวนคิด ชวน
คุย” โดยฝ่ายเลขานุการจัดงาน การน าเสนอกรณีศึกษา “เหลียวหลังแลหน้า 
โมเดลการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดพิจิตร” ในรูปแบบสื่อผสม  
การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่  ชุมชน อ าเภอ และจังหวัดคุณธรรม  
การขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงประเด็น การขับเคลื่อนคุณธรรมของกลุ่มเครือข่าย 
โดยผู้แทนคณะท างานขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร “โมเดล
สร้างสรรค์ สร้างสังคมคุณธรรม” ของ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  
แนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมในระดับจังหวัดสอดคล้องกับแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรณีศึกษาต้นแบบการส่งเสริมคุณธรรมของแต่ละ
จังหวัด โดย ผู้แทนเครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัด
ก าแพงเพชร และ จังหวัดอุทัยธานี  การเสวนา “แนวทางความร่วมมือประชา



๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รัฐขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมเชิงพื้นที่ในมุมมองเชิงนโยบาย” โดยผู้ร่วมเสวนา
จาก ๕  กระทรวง ได้แก่  กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และกระทรวงสาธารณสุข ด าเนินรายการเสวนาโดย พลอากาศเอก วีรวิท  
คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
        ทั้งนี้ หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนในภาคเหนือที่เข้าร่วมงาน เกิด
ความเข้าใจต่อแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี ๑ และสามารถน าความรู้จากเวทีสมัชชาคุณธรรม และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านคุณธรรมในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการเชื่อมโยงองค์กร เครือข่ายคุณธรรม และบูรณาการการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานสนับสนุน หน่วย
ปฏิบัติการของทุกภาคส่วน ทุกระดับในแต่ละจังหวัด ตลอดจนประชาชนเกิด
การรับรู้ มีส่วนร่วมและให้ความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้
คุณธรรม ๔ ประการ พอเพียง  วินัย สุจริต จิตอาสา  เกิดข้อตกลงความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในระดับภาคเหนือตอนล่างเพื่อพัฒนา 
ต่อยอด และขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายองค์กร ทั้งใน
ระดับชุมชน จังหวัด และภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม 
28. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนน าสุภาพคนคน
อาชีวะ 
      รุ่นที่ ๑ ภายใต้โครงน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคน
อาชีวะ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีเทรน 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยศูนย์คุณธรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มนักเรียนอาชีวะ ในการพัฒนาทักษะ ๓ ว. ได้แก่ 
วิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เช่นการท ากิจกรรมอาสา มีคุณธรรมด้านวินัย
เป็นคุณธรรมที่สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด และ ร่วมกับ ๖ ภาคี 
ได้แก่ ๑. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ๒. ส านักงานคณะกรรมการการ

   



๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อาชีวะศึกษา ๓. สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศ
ไทย ๔. วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ (ป๋วย อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
๕. กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ๖. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบันอาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นแรกนี้มี
นักศึกษา จ านวน ๑๐๑ คนจาก ๑๐ สถาบัน ดังนี้   
 ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม   
 ๒. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี   
 ๓. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ   
 ๔. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   
 ๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ   
 ๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ    
 ๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ   
 ๘. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
 ๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร    
 ๑๐. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 
       รุ่นที่ ๒ ภายใต้โครงน าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง “สุภาพชนคน
อาชีวะ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวีเทรน 
ดอนเมือง กรุงเทพฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมคุณธรรมใน
กลุ่มนักเรียนอาชีวะ เน้นคุณธรรม ๔ ด้านคือ พอเพียง วินัย สุจริต และจิต
อาสา ร่วมกับภาคี ๖ ภาคี ได้แก่ ๑) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ๒) 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา  ๓) สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ๔) วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ (ป๋วย  
อึ๊งภากรณ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๕) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ 
๖) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อท่ีจะสร้างภาพลักษณ์ให้ของสถาบัน
อาชีวะศึกษาต่อสังคม ซึ่งในรุ่นที่ ๒ นี้มีนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน จาก ๑๐ 
สถาบัน ดังนี้  



๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 ๑. วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  
 ๒. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์  
 ๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค  
 ๔. วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา  
 ๕. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม  
 ๖. วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง  
 ๗. วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  
 ๘. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น  
 ๙. วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  
 ๑๐. วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
29. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 โดยมีรองอธิบดี
กรมการศาสนา (นายสุธน บัววัฒน์) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดนายโรง  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

   

30. พิจารณาแนวทางการด าเนินงานโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อ  
วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยอธิบดีกรมการศาสนา 
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อพิจารณาแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการบันทึกความดีตามรอยพ่อ ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณ ธรรมแห่ งชาติ  ฉบับที่  ๑  (พ .ศ . ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) โดยมี 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสถานศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา 
เข้าร่วมในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

31. โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสัญจร พร้อมทั้งน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  
โดยจัดกิจกรรมเผยแพร่การ์ตูนแอนิเมช่ัน เรื่องเมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร  
บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ 

   



๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปริณายก พร้อมทั้งเข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “คิดใสไทยแลนด์ ซีซั่น ๓”  
ณ อาคารมาลีนนท์ ช้ัน ๘ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๓ 
32. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนน ารุ่น ๒ 
(ภาคเหนือ) เพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคุณธรรมความซื่อตรง
ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมประมาณ ๗๐ คนจาก ๙ 
มหาวิทยาลัย 

   

33. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนน า รุ่นที่  ๓  
(ภาคอีสาน) ศูนย์คุณธรรมร่วมกับ ๑๖ มหาวิทยาลัยภาคอีสาน ร่วมสร้าง
นักศึกษาแกนน าความซื่อตรง จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่  ๑๕ – ๑๖ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายสุทธิ
พงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าว
เปิดงานและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้ง รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ 
และฝากเรื่องคุณธรรมความซื่อตรง กับเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้ช่วยกัน
ขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง เป้าหมายในการอบรม เพื่อพัฒนาผู้น าให้เป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรง ทั้งต่อตัวเอง ต่อหน้าที่ 
และในสังคม ซึ่งศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับภาคีอีก ๔ ภาคี คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณสลูานนท,์ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
และองค์การต่อต้านคอรัปช่ัน (ประเทศไทย) ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีนักศึกษา
แกนน าจาก ๑๖ มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น    
๒. มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
๓. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์    
๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

   



๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย        
๖. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
๗. วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น    
๘. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 
๙. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ    
๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
๑๑. มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น  
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๓. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
๑๔. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
๑๕. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
๑๖. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนทั้งสิ้น  ๑๑๙ คน  เพื่อน าไปสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรง และ
ขยายผลต่อไป 
ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขบัเคลื่อน
และปฏริูปการบริหารราชการแผน่ดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 

   

นโยบาย ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์

พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ 
๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕60 จ านวน 72 ครั้ง โดยกิจกรรมเป็นการเข้าร่วม    

   



๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สวดมนต์ท าวัตรเช้าและฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

  ๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยในเดือน
กรกฎาคม 2560 จัดงาน “สัปดาห์ส่งเสริมเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ
เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี ้
     - วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา 0๘.๓๐ น. นายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา) ร่วมรณรงค์กิจกรรมสัปดาห์ส่ งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจ าปี 
๒๕๖๐ พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจน
รัตน์) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกคณะรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวพฤกษ์) 
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาสื่อมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม  
ณ ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ 
      - จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทาน เนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมี  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
(นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เเละพุทธศาสนิกชน 
เข้าร่วมในพิธ ีณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
       - พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 วันศุกร์ที่ 7 
กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. โดยมี รัฐมนตรีประจ าส านัก

   



๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ) พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 
       - กิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาลเข้าพรรษา 2560  วันท่ี 7 - 9 
กรกฎาคม 2560 โดยมีนักเรียน และครูจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมสวดฯ 
ณ ศาลารายรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
       - จัดพิธีแห่เทียนพรรษา 9 ต้น ถวายพระอารามหลวง 9 วัด ในวันเสาร์
ที่ 8 กรกฎาคม 2560 พระอารามหลวง 9 วัด ได้แก่  
           - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยส านักงานปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการถวายเทียน 
           - วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์เป็นเจ้าภาพในการ
ถวายเทียน 
           - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็น
เจ้าภาพในการถวายเทียน 
           - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยกรมศิลปากร เป็นเจ้าภาพในการ
ถวายเทียน 
           - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยศูนย์คุณธรรม เป็นเจ้าภาพใน
การถวายเทียน 
           - วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยกรมการศาสนา เป็นเจ้าภาพ
ในการถวายเทียน 
            - วัดสามพระยา โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นเจ้าภาพในการ
ถวายเทียน 
            - วัดสุวรรณาราม โดยหอภาพยนตร์ เป็นเจ้าภาพในการถวายเทียน 



๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

            - วัดปทุมวนาราม โดยส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็น
เจ้าภาพในการถวายเทียน 

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

   

  ๔. การส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ คณะเพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ทั้ งในปี  ๒๕๕๘ และปี  ๒๕๕๙ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ด าเนินการตรวจและติดตามการด าเนินงานของศูนย์อ านวยความสะดวก       
ผู้เดินทางประกอบศาสนกิจ ณ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   

  ๕. โครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่  ๑๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน 10 ครั้ง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ทั้งยังเป็นการสอนเรื่องคติธรรมและการครองตนให้เด็กได้ซึมซับตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในเดือนสิงหาคม 2560  
วันที่ 20 - ๒๒ สิงหาคม 2560 จัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ในเทศกาล
เข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 (ช่วงกลางพรรษา) ณ ศาลารายรอบพระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง 

   

  ๖. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๒ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และ
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรและจัดอบรม
ให้ความรู้พระธรรมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน และจัด

   



๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้
กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ระหว่างวันที ่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

  ๗. จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา ด้านศาสนาตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – 
กันยายน ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา กองทุนส่งเสริม
การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

   

  ๘. โครงการคลินิกคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา
และติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาต่างๆ ๒7 ครั้ง 
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ - สิงหาคม ๒๕60 โดยในเดือนสิงหาคม 
2560 ด าเนินโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 1 
สิงหาคม 2560 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ลงพื้นที่ช่วยน้ าท่วมที่
อุบลราชธานีในเขตพื้นที่อ าเภอน้ ายืน ช่วยเขตพื้นที่อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดสกลนคร ร่วมกับวัดป่าสุทธาวาส และวิทยาลัย
เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียตรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรากูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดพระไกรสีห์ (น้อย) เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

   

  ๙. จัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๙ วัด เพื่อบ ารุงพระพุทธศาสนา โดยในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด าเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดโคกสมานคุณ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  
โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง

   



๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรม  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมพิธีจ านวนมาก 

  ๑๐. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๘   
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ มีการด าเนินการร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา 
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ๑๐ หน่วยงาน และจัดพิธี
สวดมนต์ข้ามปีจุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ 

   

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

   

  ๑๒. จัดพิธีท าบุญตักบาตร สงกรานต์วิถีไทย วิธีธรรม นมัสการพระปรางค์วัด
อรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงท าพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร 

   

  ๑๓. โครงการชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ภายใต้โครงการลานธรรมวิถีไทย 
โดยเป็นการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และวิถีวัฒนธรรม โดยใช้วัด
และชุมชนเป็นฐานในการด าเนินการในแต่ละชุมชน ทั้งนี้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ 
     - จัดกิจกรรม “ชุมชนคุณธรรม บวร วิถี ไทย วิถีธรรม สร้างความ
ประทับใจให้นักท่องเที่ยว” ระหว่างวันที ่ ๑๓ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙  
ณ วัดเบญจมบพิตร วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลา

   



๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ราม วัดราชาธิวาส วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
และวัดหงส์รัตนาราม 
     - เปิดชุมชนคุณธรรมพลัง บวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๙ วัด เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีการขยายเครือข่าย ๑๐ ชุมชน ณ วัดอัมพวัน จังหวัด
ลพบุรี 

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

   

  ๑๕. จัดงานวันศาสนูปถัมภ์ ครบรอบวันสถาปนา ๗๕ ปี เมื่อวันที่  ๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน์  
เกษตรสุนทร) เป็นประธาน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารกรมการศาสนา ผู้บริหาร 
ข้ าราชการ ผู้ น าและผู้ แทนองค์กรเครือข่ ายทางศาสนา ๕  ศาสนา  
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

   

  ๑๖. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสวดพระมหาชาติค าหลวง ประจ าปี 
๒๕๕๙ (ช่วงกลางพรรษา) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พระ
อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 

   

  ๑๗. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสร้างความ
เข้าใจระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุข
ภาวะสังคม โดยความร่วมมือของวัด บ้าน และราชการ (บวร.) โดยใช้มิติด้าน
สุขภาพ ด้านสังคม/วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ และด้านจิตใจให้จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาวะฯ เมื่อวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 

   



๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๑๘. ด าเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดสุนทรสถิต อ าเภอบ้านแพ้ว 
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

   

  ๑๙. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
  (๑) ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรมพลัง
บวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
  (๒) เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวงทาส (เกาะสวรรค์)  
ณ วัดวงทาส อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  (๓) ลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม
พลังบวรลานธรรม ลานวิถีไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดแม่
ฮ้อยเงิน ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

   

  ๒๐. จัดพิธีบ าเพ็ญพระกุศลครบ ๑๒ รอบ พระนักษัตรวันประสูติสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๓ 
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี 
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  21. โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานกิจการฮัจย์ 
ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความ
เข้มแข็ง เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 โดยผู้อ านวยการกองส่งเสริม
กิจการฮัจย์ (นายอนุชา หะระหนี) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการส่งเสริม
กิจการฮัจย์ในปัจจุบัน ในการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
กิจการฮัจย์ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
ให้มีความเข้มแข็ง ณ โรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

   

  22. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะ
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 
10.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดี

   



๕๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กรมการศาสนา (นายมานัส  ทารัตน์ ใจ) เป็นประธานในการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์ ครั้งที่  ๑๑/๒๕๕๙ (ฮ.ศ.๑๔๓๗) พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

  23. กิจกรรมประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 
เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี กรมการศาสนา ร่วมปฏิบัติงานในการประกวดสวดโอ้เอ้
วิหารราย ระดับช้ันประถมศึกษา ในงานเทิดพระเกียรติ “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” ประจ าปี 2559 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  24. โครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อวันพุธที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒธรรม รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) มอบหมายให้ ผู้อ านวยการ
กลุ่ มศาสนสัมพันธ์  (นายวิ เชียร อนันตศิริร้ตน์ ) เป็นประธานในงาน 
ศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา โดยมีผู้แทนองค์การทั้ ง 5 ศาสนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง ถวายสมณบริขารแก่พระภิกษุ
สามเณรและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ศาสนิกชนผู้ประสบภัย ณ ศาลา
ประชาคมหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

   

  25. จัดงาน “พุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ครั้งที่  3” เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ นายชนะกิจ คชชี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวแทน
อธิบดีกรมการศาสนาในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน พุทธธรรมคู่วัฒนธรรม
ไทย ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้น าชุมชน คณะครู นักเรียน จ านวน ๕๐๐ คน ณ ศูนย์

   



๕๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เผยแพร่ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 

  26. จัดงาน “พุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์จังหวัดล าพูน ครั้งท่ี 29” เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวง
วัฒนธรรม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) 
เป็นประธานเปิดงาน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการมีส่วนร่วมในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
วรมหาวิหาร (โรงเรียนเมธีวุฒิกร) ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

   

  27. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 
เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม - ๑ มกราคม ๒๕๖๐ กรมการศาสนา จัดกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 ทั้งในส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ประกอบด้วย วัดอรุณราชวราราม  
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดบวรนิเวศ
วิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพิชยญาติการาม วัดเทพศิรินทราวาส  
วัดราชาธิวาสวรวิหาร วัดปรินายกวรวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม วัดไตรมิตร
วิทยาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร วัดปากน้ า
ภาษีเจริญ วัดชนะสงคราม วัดกัลยาณมิตร และวัดเทวราชกุญชร สถานที่
ส าคัญ ได้แก่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก โบสถ์
เทพมณเทียร วัดซิกข์ พาหุรัด สวดอัรดาส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ
ศูนย์การค้าสยามพารากอน  

   

  28. กิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล ของขวัญปีใหม่คืน
ความสุขให้แก่ประชาชน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 1 – ๒ มกราคม 
๒๕๖๐ กรมการศาสนา จัดกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล 
ของขวัญปีใหม่คืนความสุขให้แก่ประชาชน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
 1. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

   



๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
 3. วัดราชโอรสาราม 
 4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 5. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 6. วัดบวรนิเวศวิหาร 
 7. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 8. วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร 
 9. วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 
 10. วัดวชิรธรรมสาธิต 

  29. การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๖  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 
๑๔.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษาราชการอธิบดีกรมการ
ศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของส านักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ าจังหวัด เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนให้ส านักงานคณะ
อิสลามประจ าจังหวัดเพื่อจัดกิจกรรมฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย ผู้บริหาร 
และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการ
ศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  30. การประชุมคณะท างานก ากับและติดตามการถ่ายโอนภารกิจของกอง
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  
อธิบดีกรมการศาสนา  (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุมฯ 
ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารในการรับโอนภารกิจการ
ส่งเสริมกิจการฮัจย์ ของกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาการส่งมอบภารกิจ 
ของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 
เพื่อให้การด าเนินงานฮัจย์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองอธิบดีกรมการ

   



๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปกครองฝ่ายความมั่นคง (นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ) พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่
กรมปกครอง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม  
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

  31. การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
        ครั้งที่ ๑/๒๕๖0 เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 0๙.๓๐ น. 
อธิบดีกรมการศาสนา  (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุม เพื่อ
พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการจัดสรรเงิน
อุดหนุนให้ศูนย์อ านวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวช
นียสถาน ๔ ต าบล พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการ
ศาสนา ช้ัน ๑๒ 
       ครั้งที่ 3/๒๕๖0 วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุม 
พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา 
เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  32. พิธีส่งมอบภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนส าหรับผู้
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ 
น. อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีส่งมอบ
ภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนส าหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธี
ฮัจย์อย่างเป็นทางการ ให้แก่ กรมการปกครอง พร้อมด้วย ผู้น าทางศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหารจากกรมการศาสนาและกรมการปกครอง ผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง

   



๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 
 

  33. การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศ
อินเดีย – เนปาล ประจ าปี  2560 วันที่  1  – 2  กุมภาพันธ์  2560 
รั ฐม น ตรี ว่ าก ารก ระท รวงวัฒ น ธรรม  (น าย วี ร ะ  โรจน์ พ จน รั ต น์ )  
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายพีรพน พิสณุพงศ์)  พร้อมด้วย ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เดินทางไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ประเทศอินเดีย - เนปาล  

   

  34. การเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ต าบล ประเทศ
อินเดีย - เนปาล ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วม
เดินทาง จ านวน 2 รุ่น ดังนี ้
รุ่น 1 ระหว่างวันท่ี 14 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 
รุ่น 2 ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๕ กุมภาพันธ์ 2560 

   

  35. จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระหว่างวันท่ี 
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (วังหน้า) , วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง , วิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง 
โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา (เนื่องในวันมาฆบูชา) กิจกรรม
ประกอบด้วยการท าบุญตักบาตร การรับฟังธรรมเทศนา การนั่งสมาธิ 
กิจกรรมการบ าเพ็ญโยชน์ เป็นต้น 

   

  36. การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนา ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้อ านวยการส านัก
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (นางศรีนวล ลัภกิตโร) เป็นประธานในการประชุม
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมการศาสนา ศาลเยาวชนและครอบครวั
กลาง ในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี 
ผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ส านั กงานคุมประพฤติ

   



๕๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรังสิต และพระธรรมวิทยากร จากวัดนายโรง 
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

  37. การสรุปผลการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล 
ประเทศอินเดีย – เนปาล วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น.  
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุม
สรุปผลการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน 4 ต าบล ประเทศ
อินเดีย - เนปาล ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน 12  

   

  38. ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันอังคารที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส  
ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 
ต าบล ประเทศอินเดีย - เนปาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ พร้อมด้วย 
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  39. โครงการประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจ าปี 2560 วันที่ 1 เมษายน 
2560 กรมการศาสนา ร่วมกับวัดราชาธิวาสและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ด าเนินการจัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจ าปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต โดยมีผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ดังนี้ 
    - ระดับประถมศึกษา (ประเภทหญิงล้วน) ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทัศน์ 
    - ระดับประถมศึกษา (ประเภทชายล้วน) ได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(วัดโบสถ์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    - ระดับประถมศึกษา (ประเภททีมผสม) ได้แก่ โรงเรียนวัดสุทัศน์ 
    - ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทหญิงล้วน) ได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา 

   



๕๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

    - ระดับมัธยมศึกษา (ประเภทชายล้วน) ได้แก ่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 
    - ระดับมัธยมศึกษา (ประเภททีมผสม) ได้แก่ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 

  40. การด าเนินงานชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” เมื่อวันจันทร์ที่ 
3 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมเยี่ยมชมชุมชนคุณธรรม
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง วัดพรหมราช อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) เยี่ยมชมความส าเร็จ
ของชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม (พลังบวร)  

   

  41. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจ าปี ๒๕๖๐ วันที่ ๓ - 5 เมษายน 
๒๕๖๐ โดยในวันที่ 3 เมษายน 2560 อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส  
ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้น าศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม 
ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์  - ฮินดู และศาสนาซิกข์ และเยาวชนจาก  
๕ ศาสนา เข้าร่วมในพิธี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยเรียนรู้ศาสนิกสัมพันธ์ และ
วิถีวัฒนธรรมบนความแตกต่าง เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข และวันพุธที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ รองอธิบดีกรมการศาสนา (นายสุธน บัววัฒน์) เป็นประธาน
ในพิธีปิด ณ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์พัทยา อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

   

  42. การกลั่นกรองคัดเลือกผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ าปี 
๒๕๖0 วันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) เป็นประธาน เพื่อพิจารณารับรองผลงาน
ของผู้ที่ ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร เเละ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ช้ัน ๑๖ กระทรวง
วัฒนธรรม 

   

  43. พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงพระวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิ
ราชเจ้า เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพุธท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 0๘.๐๙ น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

   



๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ ) เป็ นประธานในพิ ธี  พร้อมด้ วยที่ ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์) ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ) เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหล่าวานิช) ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม 
เเละเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  44. จัดกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุง
รัตนโกสินทร์  วันที่  21 – 23 เมษายน 2560 ณ  วัดที่อยู่ รอบเกาะ
รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วย 
 - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
 - วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 
 - วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 
 - วัดบวรนิเวศวิหาร 
 - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 
 - วัดสุทัศนเทพวราราม 
 - วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
 - วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
 - วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร 
 - เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ 

   

  45. พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนางานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุง
รัตนโกสินทร์  วันศุกร์ที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๙ น. โดย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานใน
พิธี พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.พงศ์ศักติฐ์ 
เสมสันต์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหล่าวานิช) 

   



๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ) อธิบดีกรมการศาสนา  
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย
ทางวัฒนธรรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรม และศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ โรงละครแห่งชาติ 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

  46. พิธีเบิกเนตรพระสิริมงคล อวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ โดยมีอธิบดีกรมการ
ศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆวาวาสไทย ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๙.๐๙ น. ณ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท - มหายาน โฝวกวงซัน เขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร และมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติ
การาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ไทย พร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมพุทธศาสนาเพื่อ
สังคมในพระสังฆราชนูปถัมภ์พระเถรานุเถระ ประชาชน ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี โดยพิธีเบิกเนตรและเฉลิมฉลองพระ
สิริมงคลอวโลกิเตศวร ถือเป็นองค์พระโพธิสัตว์องค์ส าคัญของพระพุทธศาสนา
ฝ่ายมหายาน ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้ค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่๔๙/๒๕๕๙  

   

  47. ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ในวันจันทร์ที่  ๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาส 
วัดสามพระยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
พระภิกษุสามเณร สื่อมวลชน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ 
ประชาชน ผู้ บ ริห าร และ เจ้ าหน้ าที่ กรมการศาสนา เข้ า ร่วม ในพิ ธี  
ณ วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

   

  48. การประกวดบรรยายธรรม รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา 0๙.00 น. โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (นางศรีนวล ลัภกิตโร) เป็นประธานในพิธีเปิด 

   



๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

และมีพระครูอุดมธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธาน
ฝ่ายสงฆ์ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

  49. การแข่งขันอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศ ครั้งที่ 59  
พิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยมีดาโต๊ะสรีมูฮัมหมัดนัซรี 
เบ็ญตันศรี อับดุลอาซีซ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรฐัมนตรี ประเทศมาเลเซีย  
เป็นประธาน ณ Dewan Merdeka, Putra World Trade Center, Kuala 
Lumpur, Malaysia โด ยม ีผู ้แทนประ เทศ ไทย เข้า ร ่วมการแข่งข ัน  
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 
คือ นักอ่านชาย (กอรี) นายวัฒนา อาบีดีน และในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 
2560 นักอ่านหญิง (กอรีอะห์) นางสาวกัลยาณี มุมิ โดยผลการแข่งขันอ่าน
คัมภีร์อัลกุรอาน นักอ่านหญิง (กอรีอะห์) นางสาวกัลยาณี มุมิ ได้ล าดับที่ 4 
คะแนน 84.96% 

   

  50. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินโครงการอุดหนุนการบูรณะ 
ศาสนสถาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันพุธที่ 17 
พฤษภาคม 2560 รองอธิบดีกรมการศาสนา (นายสุธน บั ววัฒน์ )  
เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน 12 

   

  51. การขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ)  
เป็นประธานในการประชุมหารือการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครอง
ศาสนาต่างๆ ภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๙/๒๕๕๙ 
พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  52. โครงการพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น.   

   



๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รองอธิบดีกรมการศาสนา (นายสุธน บัววัฒน์ ) เป็นประธานในการเปิด
นิทรรศการฯ โดยมีพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ 
ประกอบด้วย ครูพระสอนศีลธรรม ในเขตภาคเหนือ พร้อมด้วย ผู้แทนของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่  
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
15 - 16 มิถุนายน 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่   

  53. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน : ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ ชุมชน
คุณธรรม วันศุกร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน)์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม 
(ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) 
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
สื่อมวลชน ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน
ย่านกะดีจีน ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม ณ มัสยิดบางหลวง (กุฎี
ขาว) โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) ศาลเจ้าเกียนอันเกง และวัดประยุรวงศาวาส  

   

  54. โครงการสืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน ประจ าปี ๒๕๖๐  
(ฮ.ศ. ๑๔๓๘) วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐ น. โดยมี 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วย ประธานกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร ผู้แทนจุฬาราชมนตรี  
(นายอรุณ บญุชม) ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรอิสลามในประเทศไทย 
แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมงาน  
ณ  หอประชุม เล็ก  ศูนย์ วัฒ นธรรม เเห่ งประเทศไทย เขตห้ วยขวาง 
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กรุงเทพมหานคร 
  55. โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖0 
ระหว่างวันท่ี ๓ – ๔ กรกฎาคม 25๖๐ โดยวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 อธิบดี
กรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 
พร้อมด้วย อุบาสกอุบาสิกา ผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม
ในพิธี ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

   

  56. พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก  วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560
ผู้อ านวยการกองศาสนูปถัมภ์ (นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์) เป็นประธานใน
พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และ
ประชาชน เข้าร่วมในพิธี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร  

   

  47. โครงการอบรมศาสนพิธีเเละมารยาทไทยในศาสนพิธี ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๐ 
วันที่  ๗ - 9 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเเรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร โดยมีอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ )  
เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้ารับ “การอบรมศาสนพิธี
และมารยาทในศาสนพิธี ครั้งที่ 2/2560” โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ อาทิ  
ผู้ปฎิบัติงานศาสนพิธี ผู้แทนจากวัฒนธรรมจังหวัด ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา 

   

  48. การอบรมโครงการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้  วันพุธที่ 12 
กรกฎาคม 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม (นายกิตติพันธ์ 
พานสุวรรณ) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกอง
ศาสนูปถัมภ์ (นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการ
ศาสนา ศาสนิกชน 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนา
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คริสต์ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา เข้าร่วม
ในพิธี ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช รีสอร์ท อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

  49. โครงการเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2560 (ฮ.ศ.1438)  ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2560 
ผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนคุณธรรมแห่งชาติ (นายอนุชา หะระหนี)  
เข้าร่วมประชุม และได้ร่วมอภิปราย เรื่อง “บทบาทหน้าที่ ขอบข่ายงานกับ
การปฏิบัติหน้าที่อ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ส านักงานกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทยต่อผู้แสวงบุญชาวไทยในซาอุดีอาระเบีย” โดยมี จุฬาราชมนตรี 
(อาศิส พิทักษ์คุมพล) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมชาลีนา รามค าแหง 
กรุงเทพมหานคร 

   

  50. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
(ศพอ.) ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมประจ าปี ๒๕๖๐ ภายใต้กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
       - วันท่ี ๑๗ - 18 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (นางศรีนวล ลัภกิตโร) เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี รองผู้ว่าจังหวัด
นครศรีธรรมราช (นายสกล จันทรักษ์) ประธานฝ่ายฆราวาส พระราชปริยัติ
เวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้แทนศูนย์
ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตภาคใต้  ประกอบด้วย  จังหวัด
นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต 
ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมโครงการ ณ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
       - วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัด
นครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อม
ด้วย พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าอาวาสประสิทธิเวช ผู้อ านวยการส านักพัฒนา

   



๖๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คุณธรรมจริยธรรม (นางศรีนวล ลัภกิตโร) ผู้แทนจากส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัด ผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ภาคกลาง จ านวน ๑๖ 
จังหวัด เข้าร่วมโครงกานฯ ณ วัดประสิทธิเวช อ าเภอองค์รักษ์ จังหวัด
นครนายก 
          - วันที่  10 - 11 สิงหาคม 2560 จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารศูนย์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา (ครั้งที่  5) ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยมี  อธิบดีกรมการศาสนา  
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าพูน อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน 
          - วันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหารศูนย์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน (ครั้งที่ ๖) ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยมี  รองอธิบดี กรมการศาสนา (นายสุธน บั ววัฒน์ )  
เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมจ านวน ๙๕๐ รูป/คน ณ วัดป่าพุทธมงคล 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ ์

  51. การขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้ค าสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานใน
การประชุม เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่าง 
ๆ ภายใต้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์การศาสนา และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุม  

   



๖๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 

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

   

 ๔.๘ อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเผยแพร่
มรดกทางวัฒนธรรม 

๑. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการด าเนินงานทางวัฒนธรรมโดยมีการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและการจ าหน่าย
สินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย 

  ๑๖,๙๔๐,๐๐๐.- 

  ๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม  
๑) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ตลอดชีวิต โดยมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านหนังสือ โดยจัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
๒) การจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม
ตั้งแต่วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ านวน ๓๐ ครั้ง 
โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด ด าเนินการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ๑ - ๔ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หอศิลป โดยมี หม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล (องคมนตรี)  เป็น
ประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 
๑๘ ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๑๘ ภายใต้แนวความคิด 
“เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
    (๒) จัดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม มีพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ต าบลท่าวังตาล อ าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน พร้อมด้วย      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และปลัด
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี พร้อมท้ังมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถาน
ในเวียงกุมกาม โดยอธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบนโยบายแนวทางการบริหาร
จัดการการอนุรักษ์โบราณสถานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
๓) จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรม 
(๑) จัดสัมมนาวิชาการ ด้านการอนุรักษ์ เรื่อง “การอนุรักษ์และพัฒนาอาคาร 
ชิโน - โปรตุกีส” ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
โรงแรมในยางบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา ต าบลสาคู อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
(๒) จัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๙ การ
บรรยายและสักการะ พระบรมสารีริกธาตุรอบพิเศษ เรื่อง “เหนือฟ้าใต้หล้า 
พระบรมสารีริกธาตุ” เมื่อวันที่  ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
๔) จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับประชาชน 
(๑) จัดกิจกรรมร่วมสืบสานต านานเสือเมืองสุพรรณ โดยน าเรื่องราว ๓ เสือ 
ได้แก่ เสือใบ เสือฝ้าย และเสือมเหศวร มาจัดนิทรรศการสะท้อนให้เห็น
บ้านเมืองสุพรรณบุรีในยุคหนึ่งที่เป็นยุคเสือ และการเสวนาเล่าขานต านาน 
๓ เสือ ระหว่างวันท่ี ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
สุพรรณบุรี 
(๒) ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวัน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งลงนามในใบประกาศขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จังหวัดนครปฐม   
(๓) จัดกิจกรรม “ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่นที่ ๒” ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
โดยมีบุคลากรด้านการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ 
เข้าอบรม รวม ๖๒ คน 
(๔) จัดงานสงกรานต์อาเซียน ร่วมกับ บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการและ
ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่



๖๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การสาธิตประเพณี
สงกรานต์ ๔ ภาค การจัดนิทรรศการ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม 
(๕) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง “นครเชียง
ตุง... สู่รัฐฉาน” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.     
ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร     
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๗๐ คน 
(๖) จัดงานเปิดบ้านนายช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  
(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๗๙/๖๒๙ – ๖๓๐ หมู่บ้าน
ธารารมณ์ ซอย ๘/๑๐ ถนนรามค าแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร       
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะ 
เข้าชมและศึกษาผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของนายช่วง  มูลพินิจ 
(๗) จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ “บูรพศิลปิน พุทธศักราช ๒๕๕๙”      
เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงานอันทรงคุณค่าของ
เหล่าบูรพศิลปินอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา    
ต่อบูรพศิลปิน โดยในปี ๒๕๕๙ มีศิลปินผู้ล่วงลับที่ได้รับการยกย่องเป็น      
บูรพศิลปิน จ านวน ๒๔๑ คน แบ่งเป็นสาขาวรรณศิลป์ ๔๙ คน สาขา
ทัศนศิลป์ ๕๕ คน และสาขาศิลปะการแสดง ๑๓๗ คน 
(๘) จัดงานเชิดชูสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่ยกย่องสถาบันศึกษาระดับเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๙ โดยมี  ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร. ฉวีรัตน์   
เกษตรสุนทร) เป็นประธาน 
(๙) จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” (Thailand 
Museum Expo 2016 - Amazing Thai Museum) เมื่อวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การ
เสวนา เรื่อง “เก็บเพราะรัก” กิจกรรมโชว์ของสะสมล้ าค่า จัดนิทรรศการของ



๖๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดีมาอวด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดเสวนาเรื่อง “มนต์เสน่ห์...พิพิธภัณฑ์” 
การเสวนา เรื่อง “คิดถึง (พิพิธภัณฑ์) วิทยา” จัดเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมการ
ออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์” 
(๑๐) มอบรางวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้าน
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ รวมกว่า ๖๔ รางวัล โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เพื่อเป็นก าลังใจและขับเคลื่อนงาน      
ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องเมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน 
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
(๑๑) จัดงาน “ร าลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ : ประภัสสร เสวิกุล” เมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
เพื่อเผยแพร่ผลงานของ นายประภัสสร เสวิกุล ศิลปินแห่งชาติ  สาขา
วรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และมอบรางวัลยกย่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จากแรงบันดาลใจของศิลปินแห่งชาติให้กับเยาวชนและ
ผู้สนใจ 
(๑๒) น าผลงานศิลปะของผู้อบรม และผลงานศิลปะนักเรียนนักศึกษามาจัด
แสดง และมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับ
รางวัล ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิลป์ศรีธรรมราช 
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพีธีเปิดจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท้ังหมด ๒๐๐ คน 
(13 ) โครงการเผยแพร่ความรู้ สู่ ป ระชาชน ครั้ งที่  ๕ /๒๕๖๐ เรื่ อ ง 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์
มรดกไทย” กับงานประณีตศิลป์และสถาปัตยกรรม โดยส านักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ด าเนินการจัดครั้งที่ ๕ ในวันที่ 
๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เรื่อง พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย" กับงาน
ประณีตศิลป์และสถาปัตยกรรม โดยมีนางสาวบุษกร ลิมจิตติ ผู้ทรงคุณวุฒิ 



๗๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กรมศิลปากร และนางประภาพร ตราชูชาติ นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการ
พิเศษ ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นวิทยากร และมีผู้สนใจเข้ารับฟังเป็น
จ านวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 
๖) การบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
(๑) โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านศิลปวัฒนธรรม ๓ ครั้ง       
โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียน       
สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี        
โดยถ่ายทอดการแสดง จ านวน ๒ ชุด ได้แก่ ระบ าย่องหงิด และระบ าชุดไทย      
พระราชนิยม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒       
ในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(๒) โครงการสอนศิลปะเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 
และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  
(๓) โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี ๒๕๕๙ 
ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เยาวชน ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้าน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ย
กว่า ๕๐๐ คน 
(๔) จัดพิธีไหว้ครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) เป็นประธาน 
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
(๕) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัทไอคอนสยาม จ ากัด ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาให้มีการจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบด้วย
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ภายใน “ไอคอน สยาม เฮอริเทจ มิวเซียม” 
(ICONSIAM Heritage Museum) พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของประเทศ



๗๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจพจนรัตน์) เป็น
ประธาน พร้อมท้ังจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ประชารัฐกับการบริหารจัดการ
มรดกวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไอคอนสยาม” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
(๖) จัดโครงการบริการความรูสู้่ชุมชนพัฒนาเครอืข่ายห้องสมดุกิจกรรมน าอ่าน
ของหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุด
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ 
จังหวัดนครพนม มีครูบรรณารักษ์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๕๐ คน 
(๗) จัดการแสดงในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ๔ แห่ง ระหว่าง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูต       
กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลชิงกิ สถานเอกอัครราชทูต          
กรุงโคเปนเฮเกนและสถานเอกอัครราชทูต กรุงออสโล เพื่ อเผย แพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย สู่สายตามอารยประเทศ 
๗) จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
- สัมผัสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙                 
ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ  สุพรรณบุรี  โดยมีการบรรยายในหัวข้อ 
“วัฒนธรรมควบคู่ธรรมมะกับพระมหาสมปอง” 
- มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย นครชัยบุรินทร์ : ปรางค์ครบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณโบราณสถานปรางค์ครบุรีและโรงเรียนบ้านครบุรี 
(นครธรรมโฆษิต) จังหวัดนครราชสีมา 
- จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” น าเด็กและเยาวชนเข้าชมและศึกษา
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๙๒,๐๗๔ คน 
๘) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 
  (๑) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน



๗๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อิฐในแหล่งมรดกโลก (International Symposium on the Conservation 
of Brick Monuments at World Heritage Sites) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  (๒) จัดสัมมนาส่งเสริมการใช้งานระบบ National Single Window (NSW) 
การบริการเช่ือมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ ส าหรับการน าเข้า 
ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบอลรูม A 
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 
  (๓) จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรี
มหาสมุท” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.         
ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร         
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี โดยมีนักวิชาการ         
ครู อาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการเสวนาเป็ น
จ านวนมาก 
   (4) การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การใช้ค าศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระ
ราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร” เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องศรี
อยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมา
ประกร) เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาทางวิชาการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) กล่าวรายงาน ท่านผู้หญิงบุตรี 
วีระไวทยะ และนายอนันต์ ชูโชติ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเพิ่มพูนและ
เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี ตลอดจนความเข้าใจ
ในแบบแผน ธรรมเนียม และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ค าศัพท์อันเกี่ยวเนื่องกับ
งานพระราชพิธีพระบรมศพให้ถูกต้อง โดยมีสื่อมวลชนร่วมงานจ านวนมาก 
    (5) การประชุมสัมมนา เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารตามตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของกรม
ศิลปากร ด าเนินการจัดในวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  



๗๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ ห้องรามบุตรี ช้ัน ๗ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้ 
กรุ งเทพมหานคร โดยมี  นายขจร มุกมีค่ า รองอธิบดี กรมศิลปากร  
เป็นประธาน เปิดการประชุมสัมมนา พร้อมทั้ง นางสาวนันทกา พลชัย 
ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน 

  ๓. การจัดพิมพ์หนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม 
- จัดพิมพ์หนังสือ “นิราศหนองคาย” แต่งโดยนายทิม  สุขยางค์ (หลวงพัฒ-
นพงศ์ภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ  
เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
- จัดท าหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” โดยจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวหนังสือ เมื่อวันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ ) เป็นประธานในพิ ธี            
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก คลอง ๕ จังหวัดปทุมธาน ี

   

  ๔. โครงการปกป้องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กิจกรรมวันมวยไทย    
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  

   

  ๕. จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ๒ ครั้ง    
  ๖. เปิดพื้นที่ถนนสายวัฒนธรรม ๘ แห่ง โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

ด าเนินการ ๓ แห่ง ได้แก ่
(๑ ) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม “ประแส สร้างสุข” เมื่อวันที่  ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานกีฬาสวนสุขภาพ (กงลิเผยเฉียว) 
ต าบลปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยจะเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ 
และอาทิตย์ ต้นเดือน ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จนถึงเดือนกันยายน 
๒๕๕๙ 
(๒) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมกะทู้ ครั้งที่ ๘ ณ เวทีกลาง บริเวณหน้า
เทศบาลเมืองกะทู้ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๘.๓๐ น. เพื่อสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นเพิ่มรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

   



๗๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(๓) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ จังหวัดนนทบุรี  

  ๗. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๘ ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แก่ จัดงาน “ลอยกระทง รักษ์น้ า 
รั ก วัฒนธร รม ”  ณ บริ เ วณลานกิ จ ก รรม  เ ชิ ง ส ะพานพระร าม  ๘  
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธาน 

   

  ๘. โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว : 
ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) โดยเป็นการเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้ศิลปินได้
มีพื้นท่ีในการจ าหน่ายสินค้าจัดกิจกรรมทุกเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ 
– ๒๐.๐๐ น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีผู้เข้าร่วมชมงาน ครั้งละไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ คน 

   

  ๙. การบรูณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการ
บูรณะโบราณสถานท่ีส าคญั ๑๗ แห่ง 

   

  ๑๐. การด าเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ 
- โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ 
อัลกุรอาน เพื่อด าเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ประเภทคัมภีร์ 
อัลกุรอาน ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
- จัดโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปีที่ 
๔ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดจองกลาง อ าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้ค าปรึกษาช่วยเหลือในด้านต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์วิทยา 

   

  ๑๑. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ค าแนะน า พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และการน าทุน

   



๗๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนวัตกรรมการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจัดนิทรรศการสี
ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่ง 
ได้แก่ ณ บริเวณช้ัน ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
เชียงราย 

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

   

  ๑๓. การผลักดันพระราชบัญญัตดิา้นวัฒนธรรม 
- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่  ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรให้ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
ประกาศ ใช้ เป็ นกฎหมาย ซึ่ งปั จจุบั น  สนช . น าร่ างพรบ . เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
- พ ระบาทสม เด็ จพระ เจ้ าอยู่ หั ว  ทรงลงพระปรมาภิ ไธย  เมื่ อวันที่                      
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก   
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนท่ี ๑๙ ก ลงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

   

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

   



๗๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
  ๑๕. ด าเนินการยกร่างกฎหมายล าดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี ้
(๑) ยกร่างประกาศเกี่ยวกับการก าหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๓)) 
(๒) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดท ารายการเบื้องต้นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๔)) 
(๓) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๑๐ (๕)) 
(๔) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(มาตรา ๑๐ (๖)) 
(๕) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๘)) 

   

  16. จัดงาน Thailand friendy Design Expo 2016 “อารยสถาปัตย์ และ
นวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 
2559 โดยมีกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ
ส าหรับคนพิการ การรณรงค์อารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน การ์ตูนเมืองนิรมิต
แห่งจิตตนคร และเกมคุณธรรมแอนิ เม ช่ันออนไลน์  Race for Good  
วิ่งคุณธรรม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร)  
เป็นประธานในงาน ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยวันที่ 1 ธันวาคม 
2559 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ) 
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายปรารพ เหล่าวานิช) 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) พร้อมด้วยเครือข่ายคนพิการ 
น าโดย นายกฤษนะ ละไล เดินชมบูธการแสดงผลงานและมอบประกาศเกียรติ

   



๗๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คุณยกย่องเป็นสถานท่ีอารยสถาปัตย์แห่งปี 2559 โดยประเภท “ศาสนสถาน 
Friendly Design” มีวัดได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน 4 วัด ได้แก ่
1. วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี 
2. วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต จ.ปทุมธานี 
3. วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี 
4. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 

  17. จัดนิทรรศการ ๒๕ ปี มรดกสุโขทัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี มรดก
โลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  
เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยมีนาย
อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ๒๕ ปี 
มรดกสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี ผู้อ านวยการส านักศิลปากร
ที่ ๖ สุโขทัย กล่าวรายงาน และคุณสิริกิตยา มหิดล เจนเช่น ร่วมในพิธีเปิด
นิทรรศการ ๒๕ ปี มรดกโลกสุโขทัย พร้อมชมการแสดงชุดระบ ามรดกโลก 
และกิจกรรม “ชมแสงสีโบราณสถาน ยลอุทยานฯ ยามค่ าคืน” ณ วัดมหาธาตุ           
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๕ ปี มรดกโลกเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร กิจกรรม ๒ กิจกรรม        
๑. นิทรรศการช่ัวคราว “๒๕ ปีมรดกโลกสุโขทัย” ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม 
๒๕๕๙ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณดงตาล ตรงข้ามวัดมหาธาตุ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย   
๒. กิจกรรมชมแสงสี โบราณสถาน ยลอุทยานยามค่ าคืน ในวันที่ ๓ ธันวาคม 
๒๕๕๙ - ๓ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ วัดมหาธาตุ 
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เปิดให้ชมฟรี 

   

  18. โครงการสัมมนากึ่งศตวรรษความก้าวหน้าการศึกษาทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่  ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยมีนาย

   



๗๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ความส าคัญของสุโขทัยในประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทของกรม
ศิลปากรในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โดยมีนายวรนิติ์ มุตตาหารัช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนางสาวดวงกมล ยุทธเสรี 
ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย กล่าวรายงาน นอกจากนี้ฟังการ
บรรยาย เรื่อง กึ่งศตวรรษ การศึกษาโบราณคดีและ ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
โดยนายพิเศษ เจียจันทร์พงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี และศาสตราจารย์
พิเศษศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการอิสระ เรื่อง เมืองโบราณในอาณาจักร
สุโขทัย การสัมมนาครั้งนี้จัดในวันที่ ๑๐ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้เข้า         
ร่วมประมาณ ๑๘๐ คน อาทิ นักโบราณคดี ภัณฑารักษ์ ผู้บริหารจาก
หน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูน
องค์ความรู้ ทางวิชาการในการศึกษาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสมัย
สุโขทัยน าเสนอผลงานทางวิชาการ ที่เป็นความก้าวหน้าและองค์ความรู้ใหม่ที่
ได้จากแหล่งขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีใหม่ๆ ท่ีจะต่อยอดและแสดงถึงความ
งดความทางวิชาการสุโขทัยศึกษาต่อไป  

  19. การตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารคลังกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งก าลังด าเนินการก่อสร้างบริเวณ ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. 
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ 
รองอธิบดีกรมศิลปากร ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารคลังกลาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ซึ่งก าลังด าเนินการก่อสร้างบริเวณ ต าบลคลองห้า 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เพื่อเก็บรวบรวมและสงวนรักษา 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อย่างมีระบบระเบียบตามมาตรฐานสากลของ
พิพิธภัณฑสถานและหลักการอนุรักษ์ เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
รวมทั้งสิ่งเทียมโบราณวัตถุ สิ่งเทียมศิลปวัตถุ จากอาคารคลังกลางเดิม และ
คลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ๔๑ แห่ง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 

   



๗๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ในสังกัดกรมศิลปากร โดยอาคารคลังกลางแห่งใหม่นี้  สามารถจัดเก็บ
โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ ได้ ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ,๐๐๐ ช้ิน ภายในอาคาร
ประกอบด้วย ส่วนส านักงานคลังกลาง ส่วนการให้บริการ ส่วนปฏิบัติการ
ทะเบียน และส่วนห้องคลังทั้งหมด ๑๐ ห้องคลัง พร้อมระบบรักษาความ
ปลอดภัยแบบ Real Time และระบบป้องกันภัยทุกประเภท โดยเฉพาะ
อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ และการโจรกรรม นอกจากนี้ ยังจัดให้เป็นคลังเพื่อ
การศึกษา (Study Collection) และคลังกึ่ งจัดแสดง (Visible Storage) 
พร้อมให้บริการแก่สาธารณชน และมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ เพื่อการสืบค้น ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ท่ีทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 
แก่ผู้สนใจโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และนักวิจัย 

  20. การตรวจสอบผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่อ าเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐  นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรม
ศิลปากร พร้อมด้วยนายศิริชัย หวังเจริญตระกูล ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
วิทยาศาสตร์ เดินทางไปตรวจผลกระทบจากสถานการณ์น้ าท่วมในพื้นที่
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
ไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา วัดแก้วและวัดหลง โดยมีนายอาณัติ บ ารุงวงศ์ 
ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่  ๑๔ และเจ้าหน้าที่ผู้ เกี่ ยวข้องรายงาน
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบนโยบายในการอนุรักษ์
โบราณสถานและแนวทางปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา หลังได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วม 

   

  21. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการ
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  
ณ  โรงแรมสุ โขทัย  เฮอริ เทจ รีสอร์ท  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  

   



๘๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ 
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

  22. โครงการจัดกิจกรรมพิ เศษเนื่องในเทศกาลขึ้นปี ใหม่  “สักการะ
พระพุทธรูป ณ วังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดิน” ด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
สักการะพระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “กราบบูชาพระพุทธ
ปฏิมาในพระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า” ณ  พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 

   

  23. โครงการพิพิธภัณฑ์เสวนา ประจ าปี ๒๕๖๐  
      ครั้งที่ ๑ ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. 
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการพิพิธภัณฑ์
เสวนา ประจ าปี ๒๕๖0 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “พระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  
ที่มีต่องานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม” ร่วมกับ นายสุวิชญ์ รัศมิภูติ ,  
นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวราศี บุรุษรัตน
พันธุ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อ านวยการส านัก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารด ารงรา
ชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

       ครั้งท่ี ๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เสวนา เรื่อง “พระราชพิธีพระ
บรมศพและพระศพ” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
น. ณ โรงละครแห่งชาติ โรงเล็ก (ข้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)  
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  และนางสาวบุหลง ศรี
กนก  
        ครั้งที่  ๔ เรื่อง “สถาปัตยกรรมเนื่องในพระราชพิธีพระบรมศพ”  
ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๘ 

   



๘๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร
ด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีวิทยากรมากมาย อาทิ 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสันติ เล็กสุขุม นายอารักษ์ สังหิตกุล อดีตอธิบดีกรม
ศิลปากร และนายก่อเกียรติ  ทองผุด นายช่างศิลปกรรมช านาญงาน  
ส านักสถาปัตยกรรม 

       ครั้งที่ ๕ ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - 
๑๖.๐๐ น. ในหัวข้อ “งานประณี ตศิลป์ เนื่องในพระราชพิธีพระบรม
ศพ”  วิทยากรโดย นายนิยม กลิ่นบุบผา ข้าราชการบ านาญ นักวิชาการ  
ช่างศิลป์ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (ช่างศิลปะไทย)  
นายอ าพล สัมมาวุฒธิ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (วิจัยและพัฒนา
ศิลปกรรม) ส านักช่างสิบหมู่  นางวิจิตร์ ไชยวิชิต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่าง
ศิลปกรรม (ช่างสิบหมู่) ส านักช่างสิบหมู่ 
        ครั้งที่ ๖ ด าเนินการจัดเรื่อง “เอกสารโบราณและภาพถ่ายเก่าการพระ
บรมศพและพระศพ” ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ 
น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมฟังเสวนา โดยมีนางสาวพิมพ์
พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทกา พลชัย 
ผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย และ
นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป   
เป็นผู้ด าเนินรายการ ทั้งนี้มีนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนาเป็นจ านวนมาก ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชา     
นุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

  24. โครงการเครือข่ายดูแลรักษาเอกสารโบราณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยกลุ่มหนังสือ
ตัวเขียนและจารึก ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมี
นายทีปวัจน์ ศรีวัชรวิชญ์ หัวหน้ากลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก พร้อมคณะ    
นักภาษาโบราณ ลงพื้นที่ส ารวจเอกสารโบราณ ณ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา 
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ผลการเบิกจ่าย
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และจังหวัดระนอง ในการด าเนินงานครั้ งนี้  ได้ รับความร่วมมือจาก  
นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง- 
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดตรัง และคณะ รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน  
ที่มาร่วมดูแลรักษาเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุด โดย
การท าความสะอาด มัด ห่อ ตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ยังมีพระภิกษุ ผู้ดูแล
เอกสารของวัดร่วมด าเนินการและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานเป็น
อย่างดีอีกด้วย ผลการด าเนินงานได้ด าเนินงานส ารวจเอกสารโบราณ  
รวมทั้งสิ้น ๗ แห่ง พบเอกสารโบราณ ๔ แห่ง ดังนี้  
๑. จังหวัดตรัง ส ารวจ ๒ แห่ง พบ ๒ แห่ง และได้ด าเนินการดูแลรักษา
เบื้องต้น จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จ านวน ๑๓๙ 
รายการ ได้แก่                                               
- วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง คัมภีร์ใบลาน ๙๘ รายการ 
หนังสือสมุดไทย ๒๔ รายการ 
- วัดควนนาแค อ าเภอเมือง จังวัดตรัง คัมภีร์ใบลาน ๖ รายการ หนังสือสมุด
ไทย ๑๑ รายการ  
๒. จังหวัดพังงา ส ารวจ ๒ แห่ง ส ารวจพบเอกสารโบราณ ๑ แห่ง ได้แก ่
- วัดเสนานุชรังสรรค์ อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้ด าเนินการดูแลรักษา 
จัดหมวดหมู่ และจัดเก็บเอกสารโบราณ จ านวน ๒๑ รายการ แบ่งเป็น คัมภีร์
ใบลาน จ านวน ๑ รายการ หนังสือสมุดไทย จ านวน ๒๐ รายการ 
3. จังหวัดระนอง ส ารวจ ๓ แห่ง ส ารวจพบ ๑ แห่ง ได้แก่  
- วัดสุวรรณคีรีวิหาร ทางเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่ามีคัมภีร์ใบลาน จ านวน ๑ 
รายการ แต่จ าไม่ได้ว่าเก็บไว้ที่ใด จึงได้แนะน าวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้น และ
ขอให้จัดเก็บไว้ในท่ีปลอดภัยต่อไป  
       อน่ึง จากการด าเนินงานครั้งนี้ ได้ด าเนินการดูแลรักษา ท าความสะอาด 
จัดหมวดหมู่ และจัดเก็บเอกสารโบราณทั้งสิ้น รวม ๑๖๐ รายการ แบ่งเป็น
คัมภีร์ใบลาน ๑๐๔ รายการ หนังสือสมุดไทย 56 รายการมีผู้ร่วมด าเนินงาน
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ในฐานะเครือข่าย จ านวน ๙ รูป/คน อักษรที่ ใช้บันทักในคัมภีร์ใบลาน  
ใช้อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ส่วนอักษรที่ใช้บันทึกในหนังสือสมุดไทย ใช้อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ 
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นต าราต่างๆ เช่น ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ ต าราอักษร
ศาสตร์ วรรณคดี กฎหมาย เป็นต้น  ถือว่าเป็นการสืบทอดองค์ความรู้  
ภูมิปัญญา รวมถึง ค าสอนทางพระพุทธศาสนา ต าราอักษรศาสตร์ ต ารายา
รักษาโรคต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งนับได้ว่าเป็นการสืบต่อพุทธศาสนาให้คงอยู่
กับประเทศไทยอย่างยั่งยืน สร้างความรัก หวงแหน มรดกทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่ให้กว้างขวางในอนาคตต่อไป รวมทั้งยังสร้างความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาในการดูแลรักษามรดกของชุมชนท้องถิ่นให้
คงอยู่สืบไป 

  25. การประชุมสัมมนา “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติ
จดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐” ด าเนินการจัดในวันที่ ๓๑  มกราคม 
๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีอู่ทอง แกรนด์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ประธานเปิดงานพร้อมบรรยายพิเศษ และนางสาวนันทกา พลชัย รักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  เป็นผู้กล่าว
รายงาน เพือ่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่หน่วยงานราชการ รวมถึงสร้างความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัด
สุพรรณบุรี  โดยมีนางสาวนันทกา พลชัย รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
เอกสาร ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม หัวหน้า
กลุ่มนิติการ กรมศิลปากร และนางสาวธารทิพย์ ภิรมย์อนุกูล หัวหน้าหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวิทยากร ข้าราชการหอสมุด
แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ  เข้าร่วมการประชุมสัมมนา 
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จ านวน ๒๓๙ คน 
  26. ร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖0 ระหว่างวันที่ 25 - 27 

มกราคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ไทย เพื่ออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยการน านักแสดง
เข้าร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖0 ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม โดยได้
มีการจัดชุดการแสดงต่างๆ ดังนี้ 
     ๑. การแสดงสร้างสรรค์ ชุด นักษัตร 
     ๒. การแสดงสร้างสรรค์ ชุด มิตรประชาอาเซียน 
     ๓. การแสดงสร้างสรรค์ ชุด ลีลาหมากแก๊บ 
     4. การแสดงชุด กีปัสเรนัง 
     5. การแสดงชุด โนราห์ 
     6. การแสดงชุด ล่องใต้ 
     7. การแสดงชุด ชนไก่ 
     8. การบรรเลงดนตรีภาคใต้      
     9. การแสดงชุด กลองสะบัดชัย 
     10. การแสดงชุด ฟ้อนขันดอก 
     11. การแสดงชุด ฟ้อนผาง 
     12. การแสดงชุด การแสดงสร้างสรรค์ชุดชาวดอย 
     13. การบรรเลงดนตรีภาคเหนือ 
     14.การแสดงเพลงเรือ 
     15. การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย ประกอบการแสดงละคร เรื่อง 
พระลอ ตอนเสี่ยงน้ า และชมสวน 
     16. การจัดขบวนสงกรานต์ ภาคกลาง 
     โดยมีผู้ร่วมงานให้ความความสนใจเป็นจ านวนมาก 

   

  27. โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 
      - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 
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วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น านักเรียน นักศึกษา  
เข้าร่วมแสดงนาฏศิลป์ดนตรี ในโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุทยานประวัติศาสตร์ จัดโดยสุโขทัยส านักศิลปากรที่  6 สุโขทัย โดยมี
ผู้เข้าร่วมรับชมการแสดง จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจ านวน
ประมาณ 5,000 คน 
      - วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น านักเรียนนักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ โดยมีกิจกรรมร าบวงสรวง
และการแสดงหน้าพระที่น่ัง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช และมีผู้เข้าร่วมรับชมการแสดงจากนักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติจ านวนประมาณ 2,500 คน 
      - วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการจัดโครงการการแสดงศิลปนิพนธ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ของนักศึกษา โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนในภายนอก
เข้ารับชมการแสดง โดยมีการด าเนินจัดชุดการแสดง ดังนี้ 
        - ระบ าพัดรัตนโกสินทร์ 
        - ละครพันทางเรื่องพญาผานอง ตอน รักเก่าคืนชีพ 
        - ระบ าจีน - ไทยไมตรี 
        - โขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ปัยราพณ์หุงสรรพยา 
        - กราวเงาะ 
        - การแสดงสร้างสรรค์ ชุด เบิ่งฟ้อนออนซอนอีสาน 

  28. จัดพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่  ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ)  
การแข่งขันยุทธลีลามวยไทย และการแข่งขันมวยไทย ๘ พันธมิตร AEC ปะทะ 
๘ พันธมิตรนานาชาติ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานกลางแจ้งศูนย์

   



๘๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ “มวยไทย”  
ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการร าลึกถึงพระคุณของ
บูรพกษัตริย์ ธิราชเจ้า ที่ทรงเสียสละเลือดเนื้อ รักษาประเทศ ท้ังเป็นการฟื้นฟู
ศิลปะการต่อสู้มวยไทย ให้เด็ก เยาวชน ทุกวัย ทุกระดับช้ันได้ตระหนักถึง
คุณค่า และเกิดความภาคภูมิใจในมวยไทย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ  200 คน 

  29. จัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ครุศิลปะสร้างสรรค์
งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ (จิตรกรรม) รุ่น 8” วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 
2560 โดยมีนางสาวทัศชล เทพก าปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ของ
ศิลปินแห่งชาติ ให้ ครู อาจารย์ ศิลปิน และบุคลากรในวงการ จ านวน ๗๐ คน 
เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ พัฒนาทักษะประสบการณ์ความเช่ียวชาญงาน
ทัศนศิลป์ น าไปสู่การพัฒนาวงการศิลปะของชาติ และเจริญรอยตามพระยุคล
บาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ  200 คน 

   

  30. โครงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม วันที่ ๑๐ – ๑๑ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวล าภู ตลอดจนเพื่อศึกษา
หาแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย  

- กิจกรรมประเพณีตักบาตรบุญข้าวจี่   
- การแสดงศิลปะพื้นบ้านโปงลาง   
- การแสดงเล่าขานต านานเมืองล่มภู และการแสดงลูกทุ่งหมอล า   
- นิทรรศการวิถีอีสาน  
- อาหารพื้นบ้าน การแต่งกายพ้ืนถ่ิน  

     - การละเล่นพ้ืนบ้าน 

   



๘๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
  31. จัดงานถนนสายวัฒนธรรม กาดกองเก่า-กาดพระนอน เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ เวทีคุ ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ 
ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม  
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ อีกทั ้งเพิ ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่สร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  
มีภูมิคุ ้มกัน น าไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน กิจกรรมในงาน
ประกอบด ้วย  การน า เสนอภาพ เก ่า เล ่า เรื ่อ ง เม ือ งแพร ่ ก ารแสดง
ศิลปวัฒนธรรม เช่น ดนตรีสะล้อซอซึง การแสดงฟ้อนร าของเมืองแพร่  
การสาธิตภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การจ าหน่ายผักพื้นบ้าน 
อาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นบ้าน การจ าหน่ายสินค้าพื้นบ้านและเสื้อผ้าพื้นเมือง 
เช่น ผ้าหม้อห้อมย้อมคราม ผ้าจกเมืองลอง และการแสดงดนตรีโฟล์คซอง
ค าเมืองของวงดนตรี “กาละลอง” กาดกองเก่า-กาดพระนอน โดยมี
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน  

   

  32. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ปี 2560 
      ครั้งที่ ๑ ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐  - 
๑๖.๐๐ น. เรื่อง “โรงใส่มหาพิชัยราชรถสมัยรัตนโกสินทร์ : ข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับที่ตั้งและการก่อสร้าง ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมอาคาร
ด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วิทยากร โดย นาย
สมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร, นายวุฒินันท์  จินศิริวานิชย์                        
มัณฑนากรช านาญการ ส านักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร 
       ครั้งท่ี 2 โครงการบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “การเดินทางจากมะริดสู่กรุงศรี

   



๘๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อยุธยา” ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. 
ณ อาคารจัดแสดง ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน
เปิด  พร้อมทั้งนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง  
นายประทีป เพ็งตะโก ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา                      
น า งส าวสุ กั ญ ญ า  เบ า เนิ ด  ผู้ อ าน วย ก ารอุ ท ย าน ป ระวั ติ ศ าส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และนางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้าสามพระยา ร่วมพิธีด้วย บรรยายโดย ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์
กุล 
       ครั้งที่ 3 โครงการบรรยายความรู้  เรื่อง “ปฐมบทแห่งไมตรี ๑๖๐ ปี 
ความสัมพันธ์ ไทย – ฝรั่งเศส : พระราชสาส์นทองค าในรัชกาลที่ ๔ ที่กรุง
ปารีส” ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
อาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พระนคร  วิทยากรโดย รศ.
ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี 
วีระไวทยะ เข้าร่วมฟังการบรรยาย และนางรักชนก โคจรานนท์ ผู้อ านวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กล่าวต้อนรับ ซึ่งการบรรยายในครั้ง  
นี้มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

  33. โครงการเผยแพร่มรดกศิลปกรรมของชาติ ประจ าปี ๒๕๖๐ “เปิดต านาน
วังหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน” ในวันที่ ๑๕ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้อง
ประชุมด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร / พระอุโบสถวัด
บวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ว วังหน้า)/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ       
จันทรเกษม/ พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ  เจ้าสามพระยา และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  
เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
พร้อมทั้งนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้อ านวยการบริหารกลาง กล่าวต้อนรับ โดยมี
คณะนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย

   



๘๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ราชภัฏพระนคร จ านวน ๘๒ คน ได้จัดบรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์  
ความเป็นมา และความส าคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)  
จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยนางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ช านาญการ
พิ เศษ เรื่อง ประวัติความเป็นมาและความส าคัญของ “หุ่นวังหน้า”  
โดยนายไพโรจน์ ทองค าสุก นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ และ
กิจกรรมแบ่งกลุ่ม ๓ กลุ่ม ฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาของพระที่นั่ง
ส าคัญในพระราชวังบวรสถานมงคล(วังหน้า) ได้แก่ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ 
กราบนมัสการพระพุทสิหิงค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง พระที่นั่งอิศเรศราชา
นุสรณ์ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมชม
นิทรรศการพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจ โดยมีนางสาวศุภวรรณ  
นงนุช ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวธัชสร ตันติวงศ์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 
และนางสาวมัณฑานา ยุบล เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ช านาญงาน เป็นวิทยากร  
ยังมีการบรรยาย เรื่องความเป็นมาและความส าคัญของวัดบวรสถานสุทธาวาส 
(วัดพระแก้ววังหน้า) พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนัง โดยนายวงศ์ฉัตร ฉัตรกุล ณ 
อยุธยา ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรม (ข้าราชการบ านาญ) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชน อันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดี และการบูรณา
การร่วมกันอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 

  34. โครงการส ารวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ กรมศิลปากร ส านักหอสมุดแห่งชาติ ด าเนินการส ารวจ
และจัดท าทะเบียนเอกสารโบราณ จังหวัดล าพูน ในวันที่ ๒๑ - ๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ได้เรียนเชิญ นายเทิม มีเต็ม ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร ร่วมโครงการ 
พร้อมกับคณะนักภาษาโบราณ อีก ๔ ราย ได้แก่ นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย 
นักภาษาโบราณช านาญการ นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณช านาญ
การ นางสาวศิริรักษ์ เบลฌอง นักภาษาโบราณปฏิบัติการ และนายจามีกร  

   



๙๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณ คณะท างานได้ด าเนินการ ส ารวจและท าทะเบียน
จารึก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดล าพูน จ านวน ๗๒ รายการ 
และส ารวจเอกสารโบราณ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน จ านวน ๗ แห่ง ดังนี้  
วัดพระธาตุหริภุญชัย ราชวรวิหาร วัดสังฆาราม วัดบ้านหลุก วัดพระคงฤษี        
วัดจามเทวี วัดมหาวัน และวัดสุพรรณรังษี พบเอกสารโบราณ ๓ แห่ง จ าแนก
เป็น คัมภีร์ใบลาน ประมาณ ๖๙๐ มัด ประมาณ ๔,๐๐๐ ผูก และพับสา 
ประมาณ ๗๙ เล่ม 

  35. กิจกรรม ๖๖๖ ปี กรุงศรีอยุธยา ๒๕ ปี มรดกโลก : พัฒนาการตามรอย
ทางของพระยาโบราณราชธานินทร์ ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๗ - ๑๙ มีนาคม 
พ .ศ .  ๒ ๕ ๖ ๐  ณ  พิพ ิธภ ัณ ฑ สถาน แห่งช าติ จ ันท ร เกษม  จ ังห วัด
พระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัด
นิทรรศการวิชาการด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีกรุงศรีอยุธยา, นิทรรศการ
กลางแจ้งด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม, นิทรรศการภาพถ่าย 
“อยุธยาในมุมมองที่แตกต่าง” การสาธิตการท าอาหารต ารับโบราณและร่วม
พูดคุยเกี่ยวกับส ารับชาววังและกับข้าวชาวบ้าน, การเสวนาจากวิทยากร ผู้มี
ช่ือเสียงในหัวข้อ “ความรู้ใหม่จากการศึกษาเครื่องทองสมัยอยุธยา”, “ชีวิต
และผลงานของ พระยาโบราณราชธานินทร์”, “กว่า ๒ ทศวรรษ แห่งการ
บริหารจัดการมรดกโลก” และการแสดงจากกรมศิลปากร โขนชุดรามเกียรติ์ 
ตอน สร้างเมืองอโยธยา ละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนรจนาเสี่ยงพวงมาลัยถึง
ตอนหาปลา, การบรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลง
โบราณจากจดหมายเหตุลาลูแบร์ พร้อมทั้งเชิญ “แต่งไทยชมวัง จันทรเกษม” 
และถ่ายรูปคู่กับเจ้าคุณกรุงในงาน 

   

  36. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณค่าเอกสารจดหมายเหตุ
ด าเนินการจัดฝึกอบรมในวันท่ี ๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมด ารง
ราชานุภาพ ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  นายอนันต์  ชูโชติ  อธิบดี           
กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการ

   



๙๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พัฒนางานจดหมายเหตุ และให้แนวคิดในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 
  37. โครงการอนุรักษ์ปูนปั้นและประติมากรรม ณ วัดราชบูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายอนันต์  
ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน รับมอบงานบูรณะ วัดราชบูรณะ    
จากนายปีเตอร์ พูลเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐ เยอรมนีประจ า
ประเทศไทย ผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศเยอรมนี โดยมีนางสาว
ศุภร รัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และนางอมรา ศรีสุชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรมศิลปากร ร่วมพิธีปิด โครงการด้านการอนุรักษ์ German Wat 
Ratchaburana safeguarding project และเปิดป้ายโครงการความร่วมมือ
ระหว่างกรมศิลปากรและรัฐบาลเยอรมนี ในโครงการอนุรักษ์ปูนปั้นและ
ประติมากรรม ณ วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   

  38. มหกรรมวัฒนธรรมวิถิถิ่น วิถีไทย ประจ าปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่  
1 - 5 มีนาคม 2560 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ  จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
น าเสนออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นของภาคใต้ เป็นการส่งเสริม
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการ
ตามรอยเสด็จพระราชด าเนินภาคใต้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การแสดงโนราโกลน  
การแสดงร ามโนรา การแสดงดิเกฮูลู การสาธิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม ๑๔ จังหวัดภาคใต้ กิจกรรมเสวนาวิชาการ การประกวดผลงาน
ด้านวัฒนธรรม การอบรมความรู้ด้านวัฒนธรรมระยะสั้น การแสดงจากศิลปิน
คณะเพชรจรัสแสง Thailand got talent การแสดงศิลปินบ่าววีมีผู้ เข้า 
ร่วมงานประมาณ 1,000 คน 

  8,465,704 

  39. จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม 2560 โดยมีนางสาวทัศชล เทพกัมปนาท เป็นประธานในพิธี  

  983,228 



๙๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะ ความสามารถให้แก่ครูดนตรีไทย และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์ ให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยอย่างน้อย ๑ ชนิด จะน าไปสู่การสืบ
สานต่อยอดและเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ครูดนตรี
ไทยที่เข้าอบรมครั้งนี้คงจะได้น าความรู้ความสามารถไปถ่ายทอดสู่นักเรียน  
ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของชาติในอนาคตรวมถึงเป็นการวางรากฐานในระบบ
การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทยได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ครูผู้สอนในสาระศิลปะประกอบด้วย วิชาศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์ ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยมีครูผู้สอนดนตรี
ไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๗๖ คน 
ประกอบด้วย ครูผู้สอนดนตรีไทย จากภาคกลาง ๑๘ คน ภาคตะวันออก ๑๑ 
คน และกรุงเทพมหานคร ๔๗ คน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน 

  40. จัดโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื ่อวันที ่ ๘ – ๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ในงาน “มหัศจรรย์นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน” 
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามสมเด็จพระนเรศวร อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์  
สืบสาน เผยแพร่ และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ พร้อมส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน กิจกรรม
ส าคัญประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงพื้นบ้านจาก
สถานศึกษา 

  50,000 

  41. สรงน้ าพระธาตุและเทวดานพเคราะห์ ด าเนินการจัดในวันที่ 12 - 14 
เมษายน 2560 โดยพิธีบวงสรวงเทวดานพเคราะห์และการท าน้ าเทพมนตร์ 
จัดขึ้นเนื่องในกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ ศาลาส าราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
โดยท่านพราหมณ์ คีษณพันธ์ รังสิพราหมณกุล พราหมณ์พิธี 

   



๙๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
  42. การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี จากเอกสารของ

ชาวต่างชาติ” ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยาย
พิเศษเรื่อง “ความส าคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์” ซึ่งการจัดเสวนาครั้งนี้
เพื่อเผยพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงมีคุณูปการต่อ
บ้านเมือง และน าเสนอข้อมูลหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี
ที่บันทึกโดยชาวต่างชาติ ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

   

  43. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “๒๓๕ ปี รัตนโกสินทร์คีตการ : ดุริยางค์ราช
ส านักมรดกไทยมรดกโลก” เพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรม
ก าหนดจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ด าเนินการจัดใน
วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรม
ศิลปากร เป็นประธานในพิ ธี เปิ ด  ณ  โรงละครเล็ก  ส านั กการสั งคี ต 
กรุงเทพมหานคร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตรจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ 
พูนพิศ  อมาตยกุล นายชนก สาคริก และนายอเนก อามังกร เป็นวิทยากรใน
การ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา
จ านวนมาก และร่วมรับชมการแสดงสาธิตประกอบดนตรี จากส านักการสังคีต 

   

  44. เปิดถนนสายวัฒนธรรมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี  
เมื่อวันที่  3 เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ) เป็นประธานในพิธี ณ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์จัดนิทรรศการเพื่อกระตุ้นปลูกจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น กระตุ้นให้
เกิดการอนุรักษ์และพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมชุมชนและของชาติอย่างยั่งยืน 
เพื่อพัฒนาให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการสร้างรายได้ โดยมี
กิจกรรมการแสดงสาธิตเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจ าหน่ายสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรม การจัดแสดงนิทรรศการภาพเก่าเล่าขานต านานเขมราฐ 

  135,000.- 



๙๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้ มีเวที
แสดงออกทางวัฒนธรรม ร่วมเผยแพร่ภูมิปัญญาของชุมชน สร้างความรัก 
ความสามัคคี เกิดความหวงแหน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ
ตนเองให้ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1,000 คน 

  45. การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่ 9 - 13 เมษายน 
2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ ์ ปฏิมาประกร)  
เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นครและห้าแยกหอ
นาฬิกา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ ตระหนักถึงคุณค่าในการธ ารงเอกลักษณ์ประเพณีที่ดีงามของชาว
ล้านนา ตลอดจนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม
และความสามัคคี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด และเผยแพร่อัตลักษณ์อัน
โดดเด่น กิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนพาเหรดนักแสดงต่างชาติและ
นักแสดงพื้นบ้าน การแสดงโชว์ตีกลองปู่จาแบบพื้นบ้าน การประกวดการ
แข่งขันการตีกลองปู่จานครล าปาง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ การแข่งขันประกวดตีกลองปู่จาเป็นการอนุรักษ์  
สืบสาน ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 1,000 คน 

  1,081,160.- 

  46. จัดกิจกรรม “รดน้ าขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้าน
วัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ประจ าปี 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก 
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน 
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่และบุคคลที่ตนเคารพ เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความ
สมานฉันท์ปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นเพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนและ
ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันสืบสานคุณค่าและความงดงามของประเพณี
สงกรานต์ ยังเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดีเด่น

  222,540.- 



๙๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทางด้านวัฒนธรรม และผู้บริหารงานวัฒนธรรม ตลอดจนเพื่อเป็นต้นแบบแก่
องค์กรและชุมชนอ่ืนต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน 

  47. จัดการแสดงทางวัฒนธรรม “ใต้ร่มพระบารมี 235 ปีกรุงรัตนโกสินทร์” 
ณ ลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 - 25 เมษายน ๒๕๖๐ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานใน
พิธี โดยมีวัตถุประสงค์จัดนิทรรศการเพื่อกระตุ้นปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เป็นการสร้างรายได้ ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน โดยมี
กิจกรรมดังนี้  
- วันท่ี 20 เมษายน 2560 มหกรรมการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันตก (ร าโทน) 
- วันท่ี 22 เมษายน 2560 มหกรรมการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือ (มังคละ) 
- วันที่ 23 เมษายน 2560 มหกรรมการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง (เต้นก า  
ร าเคียว) 
- วันที่ 24 เมษายน 2560 มหกรรมการแสดงพ้ืนบ้านภาคตะวันออก (ละคร
ชาตรี /เท่งตุ๊ก) 
- วันท่ี 25 เมษายน 2560 มหกรรมการเสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ (ซ าเป็ง) 

  600,000.- 

  48. จัดกิจกรรมการคัดเลือกคณะนักแสดงพื้นบ้านประเภทลิเก เพื่อเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพ้ืนบ้านประเภทลิเก ณ หอประชุม
เล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินพ้ืนบ้านลิเก และโนรา ให้มีคุณภาพทั้ง
ด้านทักษะ สาระความคิดสร้างสรรค์ และการน าเสนอด้วยความรู้ความเข้าใจ
ในรากวัฒนธรรมไทยตลอดจนสามารถวิเคราะห์บริบทสังคมในปัจจุบัน และ
การจัดแสดงลิเกแบบดั้งเดิมทั้งบทร้องและการแต่งกาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ตอ่ไป มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

  150,000.- 

  49. งานเสวนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาชุมชน
เกาะเกร็ด โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น

   



๙๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประธานเปิดงาน ในวันที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 09.๓0 น. ณ วัดปรมัยยิ
กาวาส เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อวัฒนธรรม : 
ปัจจัยส าคัญในการสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม และร่วมชมนิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนชาวเกาะเกร็ด ทั้ งนี้มี 
นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการท่องเที่ ยว สภานิติบัญญั ติแห่งชาติ  และคณะอนุ
กรรมาธิการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และ
ประชาชนชุมชนเกาะเกร็ด เข้าร่วมรับฟัง  

  50. การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือจัดการแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยน ความร่วมมือจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมกับประธานศาลเจ้า
ตาไซฟุ เทนมังงู ในวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) 
ณ ศาลเจ้าตาไซฟุ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น 

   

  51. โครงการส่งเสริมวิถีธรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและพิธีตักบาตร
พระสงฆ์ทางน้ า สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมีอธิบดี
กรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา 
๐๗.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และมี 
พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม
ด้วย ชุมชนวัดสุวรรณาราม สภาวัฒนธรรมเขตบางกอกน้อย ประชาชน 
สื่อมวลชน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมในพิธี 

   

  52. การสัมมนาถกแถลงเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดท าหลักสูตรด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานส าหรับผู้ท างานอนุรักษ์ (Workshop for the Development of 
Monument Conservation Curriculum for Conservation Practitioners) 
ด าเนินการจัดในวันที่  ๒ – ๕ และวันที่  ๑๖ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดการสัมมนา อีกทั้งได้รับ

   



๙๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เกียรติจากคุณสิริกิติยา เจนเซน พระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน        
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บรรยาย เรื่อง สรุปข้อเสนอแนะจากการ
สัมมนาวิชาการนานาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณอิฐ ในแหล่งมรดกโลก 

  53. พิธีไหว้ครูช่าง ประจ าปี ๒๕๖๐ ด าเนินการจัดในวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ เวลา 0๙.๐๐ น. ณ ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร นายอนันต์ ชูโชติ 
อธิบดี กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และมีอดีตผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ส านัก
ช่างสิบหมู่  จิตอาสาในงานพระราชพิ ธีถวายพระเพลิ งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมงานเป็นจ านวนมาก 

   

  54. กิจกรรมเปิดห้องเรียนภาคฤดูร้อน ประจ าปี ๒๕๖๐ ส านักพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ กรมศิลปากร ด าเนินการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมความรู้รักษ์
วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย “ผ้าลายทองแผ่ลวด” ร่วมทดลองปักผ้าลายทองแผ่ลวด 
หนึ่งในกรรมวิธีการตกแต่งเครื่องใช้เนื่องในสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนา 
เช่น ฉัตร ผ้าม่าน  ผ้าคาดหลังคากัญญาเรือพระที่น่ัง ธงงอนราชรถ 

   

  55. โครงการส ารวจและเผยแพร่ความรู้ด้านเอกสารโบราณ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
กิจกรรมเสนาบูชาสักการะ เอกสารโบราณและเจริญพระพุทธมนต์ จัดในวันที่ 
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานใน
พิธีเปิด ณ ห้องจัดแสดงช้ัน ๒ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๙ 

   

  56. กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “พระราชพิธี
และพระเมรุมาศในพระบรมศพและพระศพ” ด าเนินการในวันที่  ๒๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอสมุดแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายอนันต์  
ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีพร้อมการบรรยาย เรื่อง 
“บทบาทของกรมศิลปากรในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ภายในงานมีการ
บรรยาย เรื่อง พระราชพิธี พระบรมศพและพระศพ สถาปัตยกรรมในพระราช
พิธีพระบรมศพและพระศพ จากผู้ที่มีความรู้เช่ียวชาญ ได้แก่ ศาสตราจารย์

   



๙๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นายก่อเกียรติ  ทองผุด นายปฏิวัติ ทุ่ยอ้น และ 
ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ช่างผู้ถวายงานในการออกแบบและจัดสร้างพระ 
เมรุมาศ ในรัชกาลที่ ๙  

  57. งานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย เมื่อวันที่  3 – 7 พฤษภาคม 
๒๕๖๐ โดยมีนายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  เป็ นประธานในพิ ธี  ณ  ศูนย์
ศิลปะวัฒนธรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อบูรณาการร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน ผนึกก าลังเพื่อน าเผยแพร่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีความโดด
เด่นในแต่ละท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออก ท าให้ชุมชนมีรายได้จาก
ทุนทางวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเกิดการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เด็กและเยาวชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่
ศิลปินพื้นบ้านตามนโยบายของรัฐบาล กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
สินค้าพื้นบ้านและรากวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ เพลงเรือ 
เพลงอีแซว โขนผู้หญิง การแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน  ศิลปินแห่งชาติ อาทิ  
แม่ผ่องศรี วรนุช แสดงการขับร้องบทเพลงเพื่อพ่อ มีการจัดแสดงสาธิตมรดก
ทางภูมิปัญญา การจ าหน่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
และภาคตะวันออก ศิลปะร่วมสมัย ตลาดนัดศิลปะและดนตรีในสวน อาหาร
พื้นบ้าน ตลาดน้ า ตลาดบก สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม  
สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้า ภาคกลางและภาคตะวันออก นิทรรศการ
เศรษฐกิจพอเพียง มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน  

   

  58. โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 4 – 15 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีครูเล็ก นางภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) เป็นประธานในพิธี ณ โรงละครวิก
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัตถุประสงค์ ในการจัด
นิทรรศการ เพื่อพัฒนาศักยภาพศิลปินพื้นบ้านประเภทลิเก และโนรา ให้มี
คุณภาพทางด้านทักษะ สาระ ความคิดสร้างสรรค์และการน าเสนอ  

   



๙๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้วยความรู้ความเข้าใจในรากวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถวิเคราะห์เพื่อ
พัฒนาการแสดงให้เหมาะสมกับบรบิทสังคมในแตล่ะยุคสมัยและพื้นท่ีจัดแสดง
ได้อย่างลงตัว มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน  

  59. จัดนิทรรศการ “7 ปี ครุศิลปะ บันทึก บนทางศิลป์” เมื่อวันที่ 18 
พฤษภาคม 2560 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นประธานในพิธี  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรม ทางเศรษฐกิจที่ส าคัญภายใต้แผนยุทธ์
ศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และโมเดลประเทศไทย 4.0 โดยการจัดงาน
นิทรรศการ “๗ ปี ครุศิลปะ บันทึก บนทางศิลป”์ เพื่อเผยแพร่ผลงานช้ันเยี่ยม
อันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติและ ครุศิลปะ สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์และสื่อผสมมาจัดแสดง เป็นการเชิดชูเกียรติ 
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงาน และภูมิปัญญาทางด้านศิลปะอันทรงคุณค่าของ
ศิลปินแห่งชาติและครุศิลปะ ผู้มีผลงานดีเด่นจ านวน ๗๕ ท่านผลงานที่น ามา
จัดแสดงเป็นแบบอย่างและเป็นสื่อการเรียนที่ดีส าหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน 

   

  60. การแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมต่างๆ โดยในเดือน
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 มีจ านวน 11 กิจกรรม ดังน้ี 
      1) วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดการแสดงแสงสีเสียง เรื่อง เดอะมิว
สิคคัลฟ้าแดดสงยาง โดยได้สร้างสรรค์การแสดงแสงสีเสียงในครั้งนี้ 4 ชุดการ
แสดง 
           1. การแสดงชุดทวาอารยนคร 
           2. การแสดงชุดปัทมาวารี 
           3. การแสดงชุดปักษีสราญรมย์ 
           4. การแสดงชุดพุทธบูชาพระธาตุยาคู 
      2) วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สถาบัน

   



๑๐๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

บัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมแสดศิลปวัฒนธรรมในกิจกรรมขบวนแห่งานหมอล าคาร์
นิวัล ณ จังหวัดขอนแก่น ภายใต้งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
       3) วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ น าการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี จ านวนทั้งสิ้น 6 ชุด เข้าร่วม
กิจกรรมในงานสังคีตสราญรมย์ มีผู้เข้าชมการแสดงกว่า 120 คน ณ สังคีต
สราญรมย์ สถาบันคึกฤทธ์ิ 
       4) วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์  
ชุด นารายณ์ปราบนนทก และ สุครีพถอนต้นรัง เนื่องในโอกาสฉลองหลังคา
พระอุโบสถ วัดแหลมไม้ย้อย อ.บ้านนา จ.นครนายก 
        5) วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ร่วมกับสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม จัดการแสดงเพื่อบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ณ ส านักงานต ารวจ
นครบาลชนะสงคราม ถนนข้าวสาร มีผู้ชมสนใจร่วมชมการแสดงทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 
        6) วันที่ 12 มิถุนายน 2560 คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ร่วมกับสถานีต ารวจนครบาลชนะสงคราม จัดการแสดงเพื่อบริการ
วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ณ ส านักงานต ารวจ
นครบาลชนะสงคราม ถนนข้าวสาร มีผู้ชมสนใจร่วมชมการแสดงทั้งชาวไทย
และชาวต่างประเทศ 
        7 ) วั น ที่  23 มิ ถุ น า ย น  2560 ณ  โร งแ ร ม ร อ ยั ล  ป ริ้ น เซ ส 
กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์น าบุคลากรจากคณะศิลปศึกษา 
บรรเลงดนตรีต้อนรับคณะผู้บริหารจากมณฑลซานตง และผู้เข้าร่วมการ
ประชุมการค้าการลงทุน และการจับคู่ทางธุรกิจ ระหว่างสาธารณรัฐประชาชน



๑๐๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จีน (มณฑลซานตง) และกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
        8) วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 19 กระทรวง
วัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เข้าร่วมงานแถลงข่าว พิธีลงนามปฏิญญา 
องค์กรคุณธรรม “ใช้ทรัพยากรองค์กรอย่างรู้คุณค่า รักษาวินัย ไม่มีทุจริต มีจิต
อาสา” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็นผู้
แถลงข่าว ในการนี้ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี ได้จัดการแสดงร้องเพลงฉ่อย 
ในการเปิดการแถลงข่าว 
       9) วันที่  1 สิงหาคม 2560 ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการ
ต่างประเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น านักแสดงจ านวน 13 คน จัดการ
แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเนื่องในโอกาส “การฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การ
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-อินเดีย” โดยกระทรวงการต่างประเทศ  
        10) วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
ประจ าประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น านักแสดงจ านวน 2 คน 
จัดการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในชุดระบ ากฤดาภินิหาร ในพิธีเปิดสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย  
        11 ) วันที่  7  สิงหาคม 2560 ณ  ห้อง Garden Gallery Room 
โรงแรมแชงกรีลา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ น านักแสดงจ านวน 7 คน จัดการ
แสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในชุดการแสดงชุดกินรีร่อน และการแสดงชุด
ฟ้อนขันดอก เนื่องในงานเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมของสมาคมสตรีภาคพื้น
แปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์สากล 

  61. จัดงานมุทิตาจิต 99 ปีชาตกาล 3 ศิลปินแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 
๒๕๖๐ โดยมีนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธี ณ  หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ที่ได้สร้างสรรค์
ผลงานด้านศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามในการ
ถ่ายทอดงานศิลป์ผ่านการแสดงร่ายร า การแสดงดนตรีไทย และทาง

   



๑๐๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ภาพยนตร์ อย่างมีเอกลักษณ์ มรดกอันงดงามให้แก่ชาติไทย งานนี้จึงเป็นการ
เผยแพร่เกียรติประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติมีอายุยืนยาว ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเพื่อส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่ศิลปิน
แห่งชาติ ภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ ศิลปินแห่งชาติ และ
การจัดแสดงนิทรรศการประวัติและผลงาน ของศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ ท่าน 
นอกจากนี้ยังได้ชมการแสดงทางวัฒนธรรมโดยศิตยานุศิษย์ การเผยแพร่
ผลงานของศิลปินแห่งชาติให้อนุชนรุ่นปัจจุบันได้เรียนรู้และร่วมกันสืบสาน
ผลงานอันทรงคุณค่า มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน 

  62. จัดการอบรมวิทยากรต้นแบบการท าดอกไม้จันทน์ ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ
และภาคตะวันออก ๑๖ จังหวัด  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๐  โดยมีนางสาว
ทัศชล เทพก าปนาท รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  
ณ ห้องประชุมส านักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ส านักงานจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเข้าร่วมอบรมเพื่อเป็น
วิทยากรต้นแบบ รวม ๔๑ คน เพื่อน าความรู้ทักษะที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับ
ประชาชนหรือผู้ที่สนใจในจังหวัดหรือภูมิล าเนาของตนเอง ส าหรับใช้ในพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีก าหนดจัดอบรม ๔ ครั้ง คือ  
ครั้งที่  ๑  ภาคกลาง (๒๑ จังหวัด) จ านวน ๔๒ คน เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐  
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐ จังหวัด) จ านวน ๔๐ คน เมื่อวันที่ 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
โดยรุ่นต่อไป ครั้งที่ ๔ ภาคใต้-ภาคตะวันตก (๑๙ จังหวัด) จ านวน ๓๘ คน ใน
วันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  
อบรมระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

   

  63. จัดถนนสายวัฒนธรรม สู้สึก คึกคัก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยมี
นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  

   



๑๐๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ อ าเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลังจาก
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ของชุมชน 
โดยได้น ามิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม สินค้าทางวัฒนธรรม กิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ถนนสายวัฒนธรรมให้เกิดความหลากหลาย โดยมุ่งหวังที่จะ
ให้มีการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นเสน่ห์ที่น่าจดจ าแก่ผู้มาเยือน ซึ่งจัด
ขึ้นทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ของสัปดาห์แรกของทุกเดือน โดยมีกิจกรรม 
ประกอบด้วย การน าเสนอบ้านเก่าเล่าเรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ การแสดง
ศิลปวัฒนธรรม การจ าหน่าย สาธิตสินค้าภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรม นิทรรศการ ๙ คุณธรรม ตามรอยรัชกาลที่ ๙ นิทรรศการแสดงองค์
ความรู้ อาทิ นิทรรศการผลงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของสภา
วัฒนธรรมอ าเภอ ๘ อ าเภอ นิทรรศการการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์วัฒนธรรม เฉลิมราชบ้านสายเพชร นิทรรศการ
ประวัติศาสตร์สงครามโลก ครั้งที่ ๒ และวีรกรรมของวีรชน นิทรรศการมรดก
วัฒนธรรมนิทรรศการ/สาธิต ผลงานทางศิลปะ จากค่ายศิลปะ การสาธิตงาน
ด้านวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาชุมชนหัวบ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ การแสดงวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าปกากะญอ และการจ าหน่าย
สินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน 

  64. จัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย  เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน ๒๕๖๐  
โดยมีนางพิมพิ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานใน
พิธ ีณ ลานข่วงพะยอม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด้วยการบูรณาการร่วมกับภาคีภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เป็นการผนึกก าลังเพื่อส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ความเป็นไทย วิถีไทย และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ชุมชน และประเทศ 
พร้อมส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาเยาวชนและชุมชนสืบทอดศิลปวัฒนธรรม

   



๑๐๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ของท้องถิ่นให้ยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วย ข่วงวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม ๑๖ จังหวัด เช่น การท าโคมล้านนา การตัดช่อตัดตุง การท า
เครื่องเขิน เครื่องเงิน การดุนลายโลหะ ผ้าเขียนเทียน(ชาติพันธุ์ม้ง) การย้อม
ผ้าหม้อห้อมด้วยคราม การท าเครื่องประดับชากังราว การตัดตุงใส้หมู ของชาว
ไทใหญ่  ชมวิถีวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้วคนเมือง ตลาดย้อนยุคนครชุม
จังหวัดก าแพงเพชร ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ การสาธิตอาหาร
พื้นบ้าน จาก ๑๖ จังหวัด ชม ชิม ช๊อป อาหารพื้นบ้าน เช่น ลาบแป้ เมี่ยงจอม
พลหรือเมี่ยงเต้าเจี้ยว ปลาส้ม ข้าวกั๋นจิ้น ขนมข้าวต้มหัวหงอก การท าข้าว
เบ๊อะ (กลุ่มชาติพันธ์กะเหรี่ยง) ข้าวต้มมัดเจ้าพ่อศรีเทพ น้ าพริกฮ่อง แกงฮังเล 
ขนมวงน้ าอ้อย ไก่ใต้น้ า และลาบปลาเมืองน่าน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
1,000 คน 

  65. พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
ประจ าปี ๒๕๖0 ด าเนินการจัดในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมบัติ แก้ว
สุจริต เป็นประธานที่ปรึกษา ผู้ประกอบพิธี นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์  เป็นผู้
ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และนายปี๊บ คงลายทอง เป็นผู้ประกอบ
พิธีพิธีไหว้ครู ดนตรีไทย ณ โรงละครแห่งชาติ   

   

  66. การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการนานาชาติ เรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
งาน โบ ราณ ค ดี ใต้ น้ าอ า เซี ยน  ( International Symposium on Past, 
Present and Future of ASEAN Maritime Heritage) ด าเนินการจัดใน
วันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอส ดี อเวนิว 
กรุงเทพ วันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตร
สุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต้อนรับ และมีนายอาภากร 
เกี้ยวมาศ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ กองโบราณคดีใต้น้ า โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ เกิดกิจกรรมความร่วมมือด้าน

   



๑๐๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โบราณคดีใต้น้ าในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ ข้อมูลหรือหลักฐานทางวิชาการใหม่ๆ และเพื่อส่งเสริม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การท างานของเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ า ดูแล เฝ้าระวัง และ
แจ้งเหตุการณ์ค้นพบแหล่งโบราณคดีใต้น้ า อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือ           
ในการรักษาแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน ระวัง 
และแจ้งเหตุ การค้นพบแหล่งโบราณคดีใต้น้ า อันจะน ามาซึ่งความร่วมมือใน
การรักษาแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในระดับภูมิภาคอาเซียน  

  67. การบรรยายทางวิชาการ ประจ าปี 2560 
         - เรื่อง “สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัยอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช” กรมศิลปากร โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จ
พระนารายณ์ ส านักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ 
โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิด เพื่อ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช รวมถึงความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลพบุรีสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงความส าคัญและเห็นคุณค่าของ
งานศิลปกรรมในอดีต เป็นการส่งเสริมให้พระนารายณ์ราชนิเวศน์และ
โบราณสถานใกล้เคียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยสมบูรณ์  
การบรรยายโดย ผศ.บัญชา ชุ่มเกษร อาจารย์ประจ าภาควิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม คณ ะสถาปั ตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลั ยศิ ลปากร               
มาบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมสมัย
อยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ให้แก่ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ราชการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจได้ศึกษา
แลกเปลี่ยนเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการต่อไป 

         - บรรยายพิ เศษในหัวข้อ “คติธรรมค าสอนในไตรภูมิพระร่วง” 
ด าเนินการจัดในวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  

   



๑๐๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ณ ห้องประชุม อาคารอนุสรณ์ลายสือไท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 
โดย นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ 
ส านักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร และในเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ไตรภูมิ ในงานพุทธศิลป์ไทย” โดย รศ.ดร.รุ่งโรจน์ 
ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา 
มัคคุเทศก์ และประชาชนท่ัวไป เข้าฟังเป็นจ านวนมาก 

  68. โครางการบรรยาย - อภิปราย เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจ าปี ๒๕๖๐ การ
เล่นสักวากลอนสดประกอบการแสดงบรรเลง และขับร้องดนตรีไทย 
ด าเนินการจัด เรื่อง “พระอภัยมณี ตอน หลงรูปนางละเวง” ในวันที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ส านักหอสมุดแห่งชาติ นายขจร มุกมีค่า รองอธิบดี       
กรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด  

   

  69. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง คุณค่าความโดดเด่นอันสากล “เส้นทางสู่
มรดกโลกของเมืองโบราณศรีเทพ” โดยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ           
ส านักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ด าเนินการจัดการเสวนาทางวิชาการ ในวันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ 
พิพิ ธภัณ ฑสถานแห่ งชาติ  พระนคร โดยมีนายวี ระ  โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวศุภร  
รัตนพงศ์  รองอธิบดีกรมศิลปากร ให้ การต้อนรับและกล่ าวรายงาน
วัตถุประสงค์ในการจัดการเสวนาฯ ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร
มีนโยบายจะน าเสนอเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าสู่บัญชีมรดก
โลกทางวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงมอบหมายให้อุทยาน
ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ส านักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี จัดโครงการเสวนาทาง
วิชาการ เรื่อง คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล “เส้นทางสู่มรดกโลกของ 
เมืองโบราณศรีเทพ” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่

   



๑๐๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เกี่ยวข้องกับมรดกวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพ ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ตลอดจน
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของ
สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายการมี ส่วนร่วมสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม
น าเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีเทพเข้าสู่บัญชีมรดกโลก
ต่อไป ได้รับความสนใจจากผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการเสวนาเป็นจ านวนมาก 

  70 . กิ จกรรมวันภาษาไทยแห่ งชาติ  ประจ าปีพุ ทธศั กราช ๒๕๖๐     
ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุม
ใหญ่  ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเข็มโล่เชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และมอบ
รางวัลเพชร ในเพลง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 
๒๕๖๐  โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
ดร.ฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม  
นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดี          
กรมศิลปากร ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
ร่วมงานจ านวนมาก ซึ่งในการจัดงานเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเผยแพร่พระ
อัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมที่ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทย 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
ด้านภาษาและวรรณกรรม ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชน มีพิธีมอบรางวัลการประกวดเพชรในเพลง ๒๓ รางวัล 
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกาศผลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้
ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย 
จัดเสวนา เรื่อง ครบเครื่องเรื่องภาษาไทย และการประยุกต์ใช้ในสังคมสื่อ

   



๑๐๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดิจิทัล การประกวดท่องแล้วเท่ ประกวดท่องท านองเสนาะในโครงการ “เติม
เต็มรักในความเป็นไทย” 

  71. จัดงานประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบูรพศิลปิน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  ณ  ห้องนิทรรศการหมุนเวียน  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของศิลปิน
ผู้ล่วงลับ และสืบทอดผลงานเหล่าศิลปินได้สร้างสรรค์อยู่คู่กับแผ่นดินไทย 
กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การแสดงจากทายาท
และศิษย์ของบูรพศิลปิน พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วม 
สืบสาน ได้ เรียนรู้ประวัติ  ผลงานของ บูรพศิลปิน ในนิทรรศการ เช่น  
การแสดงดนตรีไทย โดยคณะศิษย์ “ดุริยประณีต” การแสดงเพลงพื้นบ้าน  
อีแซว เพลงตับ โดยคณะศิษย์ ครูไสว สุวรรณประทีป และการแสดงละคร
ชาตรี เรื่อง แก้วหน้าม้า โดยทายาทและศิษย์ของนางจงกล แย้มวิบูล  
(โปร่งน้ าใจ)  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน 

   

  72. การประชุมทางวิชาการ เรื่อง เส้นทางการค้าทางทะเลในประเทศไทย 
“การค้าทางทะเลในเส้นทางมรสุม” ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๗ – ๒๐ สิงหาคม 
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ซิตี้  กรุงเทพมหานคร                  
นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิด และบรรยายพิเศษ
เรื่อง ความส าคัญของเส้นทางการทางทะเลต่อการวิจัยการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการมรดกทางวัฒนธรรม โดยนางสาวนารีรัตน์ ปรีชาพีชคุปต์ 
ผู้อ านวยการกองโบราณคดี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีนักวิชาการชาวไทย 
ชาวต่างชาติ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก               

   

  73. นิทรรศการพิเศษ และการบรรยายเสวนา เรื่อง การพัฒนาพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ ในรอบ ๔๔ ปี เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โดยด าเนินการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่รับมอบจาก
ประชาชน ตั้งแต่การก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  พุทธศักราช 

   



๑๐๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๒๕๑๖ - ๒๕๖๐ ในวันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธาน ในพิธีเปิด พร้อมทั้ง วิทยากรร่วมเสวนา อาทิ นายพนมบุตร จันทร
โชติ ผู้อ านวยการส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายวิเศษ เพชรประดับ 
ผู้อ านวยการสถาบันสุวรรณภูมิ มูลนิธิสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี นางพิมพ์
ประไพ สังข์ทอง หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากรท่าอากาศยาน
เชียงใหม่  ดร.พรศิ ลป์  รัตนชู เดช และนางสาวฉัตรลดา ผู้ อ านวยการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ด าเนินรายการ  

  74. จัดงานเปิดตัวหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” 
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ - 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา 
สัญลักษณ์ของความร่มเย็นเหมือนร่มไม้ใหญ่  จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
ประชาชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประชาชนใน
พื้นที่จะได้ร่วมกันรักษาต้นไม้ สะท้อนถึงความเช่ือ ความศรัทธา ตลอด
ช่วงเวลาที่ต้นไม้นั้นได้ยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบัน เป็นการสร้างความภาคภูมิใจ
ให้ท้องถิ่น และเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความรักและหวงแหนมรดกทาง
ธรรมชาติ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน 

  7,000,000 บาท 

  75. โครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมี 
นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ ผู้อ านวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
เป็ นประธานในพิ ธี  ณ  พิพิ ธภัณ ฑ์ ของเล่นพื้ นบ้ านรุ่ งอรุณ ทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนและเป็นสื่อ
เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เด็กและเยาวชน ครู ผู้ปกครองได้ชม
นิทรรศการเกี่ยวพระอัจฉริยภาพที่เกิดจากการทรงเล่นของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดย

  140,000 บาท 



๑๑๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มีกิจกรรม เช่น นิทรรศการและการแสดงของเล่นพื้นบ้านประเทศไทยและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน กิจกรรมการถ่ายทอดการประดิษฐ์ของเล่น การสาธิต
การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เช่น หมากขุม พร้อมจัดห้องแสดงหุ่นกระบอก
พื้นบ้านไว้ให้เยี่ยมชมด้วย การเล่นของเล่นพื้นบ้าน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
100 คน 

  76. จัดงานมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมเล็ก  
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานในพิธี เพื่อมอบโล่รางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติให้แก่เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน 
๑๗ คน และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาต้นสังกัดของเยาวชน 
๑๗ แห่ง มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบ ๑๔๘ คน และสถานศึกษาต้น
สังกัด โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ได้บูรณาการการด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาท่ัวประเทศ ถือเป็นกลไกส าคัญของการผลักดันให้
เกิดการสืบสาน ต่อยอด อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยของ
ท้องถิ่นต่าง ๆ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน 

  392,780 บาท 
 

  77. จัดงานถนนสายวัฒนธรรมฝั่งพระนครฯ ย่านตลาดเก่าชาวหัวตะเข้  
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 โดยมีนางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดเก่าหัวตะเข้ และวัดสุทธาโภชน์ 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพื้นที่  
น าทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างต้นแบบชุมชนที่มีความรู้และมี
ความเข้มแข็งในวิถีการด าเนินชีวิต สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติให้ยั่งยืนสืบไป มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน 

  140,000 บาท 

  78. พิธีบวงสรวงและวางศิลาฤกษ์อาคารจัดแสดงเครื่องทองอยุธยา    



๑๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็ น ป ระ ธ าน ใน พิ ธี  ใน วั น ที่  2 สิ งห าค ม  2560 เว ล า  10.00 น . 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธี 

  79. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปฏิรูปประเทศ : ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
สร้างคุณค่ามูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคม” รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดโดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครอง
ท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 5 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องภูวนาถประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา แจ้งวัฒนะ โดยมี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ
นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง 

   

  80. พิธียกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจ าปีพ.ศ.
2560 พร้อมมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบดีเด่น                          
ด้านดนตรีไทย และมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน การมอบโล่รางวัลและ 
เกียรติบัตรให้แก่เยาวชนต้นแบบดีเด่นด้านดนตรีไทย จ านวน 17 คน และ
มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จ านวน 148 คน รวม 
165 คน ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ 
นักเรียนและนักศึกษา จากโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เข้าร่วมพิธี 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั    



๑๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุน
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรู้รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้น 
การใช้จ่ายของประเทศ 

 ๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้างสรรค์งาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ 

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

   

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

  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

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

   

  ๔. ส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้าง กราฟิค : Graphic Design 
Battle” สนามประลองยุทธ์กราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และสตูดิโออมรินทร์ทีวี 
โดยที่บรรยากาศในการแข่งขัน จะน ามาเผยแพร่ในรายการ “ชนช้าง กราฟิค : 
Graphic Design Battle” ออกอากาศทุกวันอั งคาร เวลา ๑๘ .๒๐  น .      
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยทางช่อง Amarin TV ๓๔/๔๔ จ านวน ๔

  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 



๑๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตอน ระหว่างวันท่ี ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
  ๕. จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียะและการเรียนรู้ภาษาอาเซียน ๗๑ ครั้ง    

โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย  
- ภาษาอังกฤษระดับกลาง จ านวน ๗ ครั้ง 
- ภาษาเขมร ระดับต้น จ านวน ๕ ครั้ง 

   

  ๖. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๗) 
จัดกิจกรรมการน าผลงานศิลปะร่วมสมัยจากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัยตั ้งแต่ รุ ่นที ่ ๑ - ๗ ไปร่วมจัดนิทรรศการ Asia 
Contemporary Art Buyer ๒๐๑๖ จ านวน ๒๓ ผลงาน 

   

  ๗. Thai Youth Choir 
- คัดเลือกเยาวชนไทยอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสาน
เสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) หรือ TYC ประจ าปี ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนไทยที่มี
ความสามารถด้านดนตรีเป็นนักร้องประสานเสียงอย่างถูกวิธีและมาตรฐาน 
โดยสามารถได้รางวัล ในการแข่งขันนักร้องประสานเสียงชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 
๙ “World Choir Games ๒๐๑๖ Sochi” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
จากสองสาขา ได้แก่ สาขา Equal Voices และสาขา บทเพลงศาสนา Musica 
Sacara with accompaniment โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้จัด
งานแถลงข่าวการแสดงขับร้องประสานเสียง และงานเลี้ยงแสดงความยินดี         
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  
- มอบเงินรางวัลสนับสนุนและโล่เกียรติคุณพร้อมด้วยเกียรติบัตรให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choi (TYC) และคณะเยาวชน
ที่ได้รับรางวัลจากเวที World Championships of Performing Arts ๒๐๑๖ 
ในงานแสดงความยินดีแก่บุคคลที่ท าคุณประโยชน์และสร้างช่ือเสียงให้แก่
ประเทศชาติทางด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่ อวันที่  ๗  กันยายน ๒๕๕๙              
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

   



๑๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธาน 
  ๘. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศ. ดร.อภินันท์ โปษยานนท์) และคณะเจ้าหน้าที่

กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ Mr. Tsuchiya ผู้จัดการด้านการต่างประเทศ 
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ  (Mori Art Museum) กรุงโตเกี่ยว ประเทศญี่ ปุ่ น  
เพื่อหารือการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และเยี่ยมชมคลังและการจัดการ
ผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงโตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 

   

  ๙. เปิดตัวหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัย ราชด าเนิน ซึ่งเป็นหนังสือที่รวมเรื่องสั้นและ
บทกวีของนักเขียนไทยและอินโดนีเซีย จัดพิมพ์ ๓ ภาษาในเล่มเดียวกัน  
(ไทย-อังกฤษ-อินโดนีเซีย) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน 

   

  10. การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของ
สถาบันฯ ในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การเรียนรู้ ปลูก
จิตส านึก และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป โดยในเดือนธันวาคม – 
สิงหาคม 2560 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ดังนี้ 
     - วันที่ 7 - 9 และ 22 - 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี 
แกรนด์ อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ
อบรมการจัดการเรียนการสอนและท าวิจัยในช้ันเรียนแบบ Active Learning 
และครู 4.0 ในระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรับเกียรติจากวิทยากร รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี และ รศ.ดร.ปรีชา 
กอเจริญ ให้ความรู้ในเรื่อง Active Learning for 21 Century Tool and 
Implementation  (การเรียนรู้แบบแอ็คทีฟส าหรับศตวรรษที่ 21 เครื่องมือ
และวิธีด าเนินงาน) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ ตาม

   



๑๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศไทย 4.0 
      - วันที่ 4 มีนาคม 2560 ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
จัดโครงการแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์แนวสร้างสรรค์ของนักศึกษา ซึ่งภายใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้  จัดขึ้น ณ โรงละครวังหน้า ตั้งแต่เวลา 13.00  -  
16.00 น. โดยมีผู้เข้ารับชมการแสดงมากกว่า 300 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
สนองนโยบาย Thailand 4.0 และ การเรียนแบบ Active learning โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านนาฏศิลป์  
ดุริยางคศิลป์ ของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ารับชม 
      - วันที่  17  มี น าคม 2560  ณ  บริ เวณ เชิงสะพานพระราม  8  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงหมอล าวังหน้าวาทศิลป์ แสดงโดย
นักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นการ
มุ่งเน้นการเรียนแบบ Active Learning แก่นักศึกษา โดยมีผู้ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมชมเป็นจ านวนมาก 
      - วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม : อบรมครูเครือข่ายนาฏศิลป์และ
ดนตรี ประจ าปี 2560  เพื่ออบรมให้ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์และดนตรี และ
ได้จัดแสดงผลงานทางด้านนาฏศิลป์และดนตรีของครู ในสังกัดสถาบันฯ โดยมี
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีและมอบ
วุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 210 คน ณ โรงละครวังหน้า สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ 
      - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการประชุม
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่  1 โดยมี 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายกสภา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธานและบรรยายพิเศษ ณ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ 
      - วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดโครงการ



๑๑๖ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จ านวน 
120 คน 
      - วันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต  โดยได้รับความ
อนุเคราะห์ จาก นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นวิทยากรบรรยาย โดย
มีข้าราชการครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันฯ เข้าร่วม
จ านวน 80 คน ณ ห้องไอยเรศ อาคารดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปะ 
       - วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม 
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้เข้าร่วมประชุมความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยในการประชุมครั้งนี้นอกจากการสร้างความร่วมมือ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแล้วนั้น ยังถือว่าเป็นการเริ่มต้นความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการในการด าเนินการท าโครงการวิจัยร่วมกัน โดยมีกรอบการวิจัยที่มุ่งเน้น
การเก็บองค์ความรู้กลุ่มชาติพันธุ์ และด าเนินการสร้างนวัตกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนทอ้งถิ่น 
        - วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป (ศาลายา) โดยด าเนินการจัดโครงการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ
วิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ โครงการย่อยที่ 2 กิจกรรม
ที่ 2 มาตรฐานผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ด้านนาฏศิลป์ (เฉพาะสาขาละคร) มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 คน 
         - วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ โรงละครแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ ด าเนินการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2559 



๑๑๗ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ให้แก่นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 โดยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาของสถาบันฯ มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจ านวนทั้งหมด 657 คน  
                 - ระดับปริญญาตรี จ านวน 636 คน  
                 - ระดับปริญญาโท จ านวน 21 คน 

  11. การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และ
ทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ความรู้ การเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป
โดยด าเนินการจัดโครงการบันทึกองค์ความรู้ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
เมื่อวันที่ 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงละคร (วังหน้า) เพื่อเผยแพร่เป็น
องค์ความรู้ต้นแบบส าหรับการศึกษา และสืบทอดด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และ
คีตศิลป์ไทย แก่หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันฯ ตลอดจนแวดวง
วิชาการและผู้ที่สนใจทั้งไทยและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากศิลปิน
แห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิประจ าสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็น
ผู้ให้ความรู้ 

   

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

   



๑๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
 ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ี

ดี รวมทั้ งสนั บสนุ นการผลิต สื่ อ
คุณภาพเพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

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

  ๔,๗๗๐,๐๐๐ 

  ๒. จัดการอบรมต่างๆ/กิจกรรมค่าย เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี  
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙ จ านวน ๒๖ กิจกรรม โดยใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ดิจิตอล
อาร์ต (รักบ้านเกิดตอบแทนคุณแผ่นดิน) โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ที่พัฒนานักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คา 
เบรียล จังหวัดนนทนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๒๐ คน 

   
 

  ๓. จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาจัดประกวด           
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี ๑๗ ครั้ง 

   

  ๔. เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นการบูรณาการกระบวนการจัดการพื้นท่ีบริเวณศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง ด้านทัศนศิลป์และ
ด้านหัตถศิลป์/หัตถกรรม ประกอบด้วย การร้องเพลงฉ่อย การฝึกอบรมการ
เต้นลีลาศ การฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ ากับศิลปินแห่งชาติ อบรมการร้อง
ลิเก เป็นต้น 
๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๘ ครั้ง 
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๕ ครั้ง 

  ๒,๗๖๔,๕๐๐.- 



๑๑๙ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง 
๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง 
๕) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๖ ครั้ง 

  ๕. การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป้าหมายเพื่อเฝ้าระวัง
สภาพปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
ด าเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้
สังคมเกิดความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน โดยรับ
เรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านหมายเลข ๑๗๖๕  
- ยื่นหนังสือบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) เพื่อขอความ
ร่วมมือก ากับดูแลการแต่งกายพริตตี้ในงาน Motor Show ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ 
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ 

   

  ๖. โครงการ ณ สยาม เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน”       
ณ สยาม” โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้แนวคิด  เด็กคิด เด็กท า  
เด็กน าเสนอ โดยได้ใช้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ อาคารศูนย์การค้า
สยามสแควร์วัน ในบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ และอาทิตย์
สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือนเรื่อยไป ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
กิจกรรมจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยเปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีสมัครเข้ามาร่วมคิด ร่วมท าร่วมน าเสนอ 
เพื่อให้พื้นที่  “ณ สยาม” เป็นพื้นที่ส าหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง 
ด าเนินการ ๓ ระยะ โดย ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘  
      ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘ 
      ระยะที่ ๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๙ 

  ๕,๗๗๐,๐๐๐ 

  ๗. เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ The ๑st Bangkok Art Festival (BAF) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ   ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เดก็ เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าหอศิลป์

  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 
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ร่วมสมัยราชด าเนิน (ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๖ - ๑๗ เมษายน 
๒๕๕๙) กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัย / การแสดง
อาเซียน /Street Show การแสดงดนตรีร่วมสมัย / การสาธิตงานศิลปะร่วม
สมัย / Art Market การเปิดพื้นที่จ าหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปิน
และเครือข่าย 

  ๘. โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์”  
    ๑) ครั้งท่ี ๑ เมื่อวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระที่น่ังอิศ
ราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)  เป็นประธานในพิธี  
    ๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ณ พระที่
นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร คณะเด็กและเยาวชนผู้พิการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 
    ๓) จัดโครงการเสริมสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ภายใต้กิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ น าเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์” 
เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระ
นารายณ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเด็กและเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 
    ๔ ) น า เย าวชนสู่ พิ พิ ธภัณ ฑ สถานแห่ งชาติ ป ราจีน บุ รี  ในหั วข้ อ 
“ประวัติศาสตร์ สรรสร้าง พิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมพาเพลิน” เมื่อวันที่ 
๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี โดยกิจกรรมเป็น
การบรรยายความรู้ด้านปะวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุ รี 
เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน 

   

  ๙. ร่วมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน 
๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ

   



๑๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
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ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
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ผลการเบิกจ่าย
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หน่วยงานภาครัฐ ๗ แห่ง (๗G) และภาคเอกชน ๔ แห่ง (๔E) ซึ่งมีงาน 
Thailand Creative Showcase ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น  กิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ของ ๖ ผู้ออกแบบ
ที่เข้าร่วมโครงการ Character Licensing Showcase พร้อมพื้นที่ส าหรับ
ถ่ายภาพของแต่ละคาแรกเตอร์ การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ 
ฝีมือคนไทยที่สามารถพัฒนาจนปราฎอยู่ในสื่อ Online ต่างๆ และเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายนิทรรศการประวัติศาสตร์แอนิเมช่ันของไทยและทั่วโลก การ
จัดแสดงผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ “เด็กไทยกับไอที” ศูนย์ดึงสติ 
Interactive Exhibition Design 

  ๑๐. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การ
เรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยมีการจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฏศิลป์ท่ัวประเทศ จ านวน ๑๒ แห่ง 

   

  ๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม 
- โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรบัเยาวชน ระหว่างวันท่ี ๑๙ - 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๒๐ คน ณ พุทธสถาน
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม 
- ด าเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ระหว่าง
วันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๑๒๐ คน 
- ด าเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ครั้งที่ ๗/
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่  ๑๑ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติ
ธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมนฑล 
จังหวัดนครปฐม โดยร่วมกับวัดยานนาวาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 

   



๑๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- จัดพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน 
ปีงบประมาณ 2560 วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยพระพรหมวชิรญาณ 
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต 
พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ปกครอง เยาวชน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ 
อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ช้ัน ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงทพมหานคร 
- ด าเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ค่ายที่ 2 
ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2560 ร่วมกับวัดยาน
นาวา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธ
สถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

  ๑๒. การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
- วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประชุมกลุ่มย่อย         
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและลงพื้นท่ีติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมชุมชน
คุณธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี 
- วันที่  ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เข้าเยี่ยมชนชุมชนคุณธรรมมัสยิดช่อฟ้า             
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบรม (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) และศึกษา
ดูงานโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 

   

  ๑๓. จัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าท าดีเผยแพร่หลักธรรม ผ่านสื่อแอนิเมช่ัน
เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๕ กันยายน 
๒๕๕๙ จ านวน ๑๙ ครั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี  ตั้งตรงจิตพาณิชยการ 
โรงเรียนศรีอุลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม หัวหมาก โรงเรียนวัดหัว
ล าโพง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัด
จักรวรรดิ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียน 
วัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี โรงเรียนวัดสังเวชบางล าพู  โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดทอง 
สุทธาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดรวก 

   



๑๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โรงเรียนวัดอัมพวัน 
  ๑๔. ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการด าเนินโครงการลานธรรม ลานวิถีไทย         

การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม และชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน          
ณ วัดละไม อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๕๙ 

   

  ๑๕. ด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีเด็กและเยาวชน     
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน ๓๕ คน 

   

  ๑๖. มอบโล่ยกย่องชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ณ วัดพุทธเกษม อ าเภอน้ าพอง 
จังหวัดขอนแก่น 

   

  ๑๗. จัดท าร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔ ซึ่งร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบในหลักการ               
จากคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็น
ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ จ านวน ๔๐ คน 

   

  18. กิจกรรมเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  กรมศิลปากร โดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ ด าเนินการจัดกิจกรรมเครือข่ายมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมโครงการอบรมยุวชนพิพิธภัณฑ์ ในวันที่  ๑๕ - ๑๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในเขตอ าเภอเมืองนครราชสีมา ๘ แห่ง  
รวม ๖๔ คน เข้าร่วมกิจกรรมและน้องๆ จากชมรม ยุวชนมัคคุเทศก์พิพิธภัณฑ์ 
จ านวน ๑๒ คน ร่วมกิจกรรมท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับผู้เข้าอบรม 

   

  19. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ สนามประลองยุทธ์กราฟิก    



๑๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ดีไซน์ระดับอุดมศึกษา เฟ้นหาสุดยอดเยาวชนที่มีความสามารถด้านงาน 
เรขศิลป์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 
     1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิธีการ ด้านงาน
เรขศิลป์ ระหว่างวันที่  19 พฤศจิกายน 2559 - 28 มกราคม 2560  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญ อาทิ นายไพโรจน์     
ธีระประภา นักออกแบบอิสระด้านงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ ศิลปินศิลปาธร 
สาขาเรขศิลป์ ประจ าปี 2557 
     2. การลงพื้นที่ ชุมชนทางวัฒนธรรม 10 ชุมชน ระหว่างวันที่  20 
พฤศจิกายน - ถึงวันท่ี 29 มกราคม 2560 ดังนี้ 
- ชุมชนหมู่บ้านท ากลอง จังหวัดอ่างทอง  
- ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก 
- ชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
- ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี 
- ชุมชนบางหลวง จังหวัดนครปฐม 
- ชุมชนบ้านดอน จังหวัดระยอง 
- ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
- ชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดล าพูน 
- ชุมชนบ้านจอมแขวน จังหวัดก าแพงเพชร 
- ชุมชนบ่อหินฟาร์มสเตย์ จังหวัดตรัง 
        ทั้งนี้ การลงพื้นที่ชุมชนในแต่ละครั้ง จะด าเนินการการแข่งขันการ
ออกแบบกราฟิกดีไซน์ ผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเป็นการต่อยอดสินค้าและ
บริการ เพิ่มมูลค่า และสร้างรายได้ให้เกิดแก่คนในชุมชนโดยใช้มิติของงาน 
เรขศิลป์ 

  20. การอบรมเชิงปฏิบัติการละครร่วมสมัยแก่เยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านศิลปะการละคร ทั้งเรื่ององค์ประกอบของละคร
เวที การเขียนบทละคร การแสดงขั้นพื้นฐาน การสร้างสรรค์ละครเวทีจาก

   



๑๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพและศิลปินศิลปาธร และยังเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสแสดงผลงานศิลปะการละคร  
นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมเครือข่ายศิลปิน และผู้สนใจ
ในสาขาศิลปะการแสดงให้กว้างขวางและมีความต่อเนื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
19 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  
โดยวิทยากรผู้ เช่ียวชาญทางด้านศิลปะการละครร่วมสมัย อาทิ พิเชษฐ  
กลั่นช่ืน ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2549 นิกร แซ่ตั้ง 
ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2553 ด าเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการเขียนบทละครเวที อรรถพล ปานดี และกรณิภา ดวงมุสิทธ์ิ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนบทละครซิทคอม พันพัสสา ธูปเทียน ครูสอน
การแสดงขั้นพื้นฐาน เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย 
- องค์ประกอบละคร 
- การออกแบบแสงในละครเวที 
- การออกแบบเสียงในละครเวที 
- เทคนิคการเขียนบทละครซิทคอม 
- เทคนิคการเขียนบทละครเวท ี
- การแสดงข้ันพ้ืนฐาน 
- การสร้างสรรค์ละครเวที 
- การบรรยายเรื่อง “ร่วมสมัยไทย...ไม่ใช่ Contemporary”  
และปิดท้ายด้วยการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้มีผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

  21. กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลน เมื่อ
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) 
เป ็นประธานในพ ิธ ีเป ิด  พร ้อมด ้วย  ผู ้อ านวยการกองศาสน ูปถ ัมภ์   
(นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์) และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงสะโง๊ะ บ้านดอยสะโง้ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัด

   



๑๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เชียงราย 
  22. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ ด าเนินการ

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ดังนี้ 
1) ท าเนียบรัฐบาล โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
เป็นเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
(นายปรารพ เหล่าวานิช) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) 
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) คณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร เเละ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐเเละภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมฯ  
ณ ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(ดร .พ งศ์ ศั กติ ฐ์  เสมสันต์ ) เป็ นประธาน ใน พิ ธี เปิ ด งาน  พ ร้อมด้ วย 
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ส านักงานเลขานุการกรม ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
3) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(นายอัศวิน ขวัญเมือง) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รองอธิบดี 
กรมการศาสนา (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา 
กองศาสนูปถัมภ์  ร่วมจัดกิจกรรมฯ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
4) กรมศิลปากร ด าเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 
๒๕๖๐ ส าหรับเด็กและเยาวชนไว้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ได้รับความรู้ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน และเกิดความคิดสร้างสรรค์ เน้นสาระความรู้เกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจและโครงการพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เด็กและเยาวชนได้น้อมน าแนวพระราชด าริ  และค า
สอนต่ าง ๆ  ของพระองค์ ม าเป็ นแนวทางด า เนิ น ชีวิต  โดยจัดขึ้ นที่

   



๑๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและสวนภูมิภาค ๓๙ แห่ง อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ๕ แห่ง หอสมุดแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๙ 
แห่ง และหอจดหมายเหตุแห่งชาติในส่วนภมูิภาค  ๒ แห่ง ส าหรับในส่วนกลาง 
เช่น ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการ
เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้อ านวยการ
ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นผู้กล่าวรายงาน ส าหรับภายในงาน  
มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ  
คุณทองโบราณสู่คุณทองแดง สุนัขเพื่อนแท้ของมนุษย์กว่าสามพันปี ซึ่งจัด
แสดงภายในพระที่นั่งอิศราวินิจฉัย , การวาดภาพระบายสี , ออกแบบสมุดท า
มือ พร้อมแจกของที่ระลึกมากมาย โดยมีเด็กๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก 

  23. การหารือเกี่ยวกับการเผยเเผ่การ์ตูนเมืองนิรมิตร จิตตนคร เมื่อวันอังคาร
ที่ 17 มกราคม 2560 อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) พร้อม
ด้วย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าพบพระศากยวงศ์วิสุทธ์ิ เพื่อหารือเกี่ยวกับ
การเผยเเผ่การ์ตูนเมืองนิรมิตร จิตตนคร ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  24. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมใน
สังคมธรรม เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการ
ศาสนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาการเผยแพร่การ์ตูน 
แอนิเมช่ัน ชุดเมืองนิรมิตเเห่งจิตตนคร ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยมี นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นประธานใน
การประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการศาสนา ผู้ แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้อง

   



๑๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 
  25. ถ่ายรายการอาสาตามหาคนดี เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 

อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ถ่ายรายการอาสาตามหาคนดี  
โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ MCU TV ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30 
- 10.30 น. ณ กรมการศาสนา ช้ัน 15  

   

  26. โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน า
อ่านของหอสมุดแห่งชาติ ประจ าปี 2560 
      ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๘ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอสมุดแห่งชาติ
รัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ กิจกรรมมอบหนังสือให้กับโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย 
บรรยาย/เสวนาวิชาการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการซ่อม/อนุรักษ์หนังสือทั่วไป วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา  
0๘.๐๐ น. ณ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ นายสหภูมิ ภูมิธฤติ
รัฐ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริการความรู้สู่
ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน าอ่าน โดยมีนางสาวกนกอร ศักดาเดช 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ส าหรับโครงการนี้
ได้รับความร่วมมือระหว่าง ส านักหอสมุดแห่งชาติ และโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตโดย หอสมุด
แห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย โดยเชิญ นักเรียน 
นักศึกษาหลากหลายสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

   

  27. โครงการอ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ประจ าปี 2560 
     ครั้งที่ 1  ด าเนินการจัดในวันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น. 
นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนหย่อม
ด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ จัดโดยส านักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย การขับร้องเพลงและดนตรี เพลงของพ่อ สาธิตงานช่าง
ศิลปกรรม รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ หนังสือสู่ชุมชน คิดเขียนเพื่อพ่อ กิจกรรม 

   



๑๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อ่านเรียน เพียรตามพ่อ จดจาร งานของพ่อ ต้นไม้ของพ่อ สานต่อที่พ่อท า 
และกิจกรรมบทเพลงของพ่อ 

  28. โครงการเยาวชนร่วมสมัยสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยรุ่นที่  8 
ประจ าปี 2560 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ 
เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับ
เยาวชน สืบทอดภูมิปัญญาของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ โดยเช่ือมโยง 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัย และเยาวชน
รุ่นใหม่ สร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางด้านศิลปะร่วมสมัยให้เยาวชนก้าว
ไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไปในอนาคต กลุ่มเป้าหมายได้แก่เยาวชน นักศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาด้านศิลปะจากทั่วประเทศ โดยให้ผู้สมัครส่งผลงานศิลปะ
ร่วมสมัยมาเข้าร่วมคัดเลือกกว่า 200 คน และคัดเลือกให้เลือก 70 คน เพื่อ
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยวิทยากร ศิลปิน
แห่งชาติ ระหว่างวันท่ี 5 - 11 มกราคม 2560 ณ จังหวัดจันทบุรี 

   

  29. เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งท่ี 2 ณ สยาม  
      กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นปีที่สองเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วม
สมัยสู่การสร้างมูลค่า เพิ่มรายได้ให้เกิดแก่ศิลปินก าหนดจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 
21 มกราคม ถึงวันที่ 17 กันยายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ 
สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน) ตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.00 น. ณ บริเวณ 
สยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย 5 กิจกรรมประกอบด้วย 
 - กิจกรรมสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย และสอนปฏิบัติ  (Workshop) สาขา
ทัศนศิลป์ อาทิการวาดเส้น ภาพเหมือนบุคคล/ภาพล้อเลียน งานประดิษฐ์ 
D.I.Y. 
 - กิจกรรมการแสดง/ดนตรีร่วมสมัย 
 - การเปิดพื้นท่ีให้ศิลปินจ าหน่ายผลงานร่วมสมัย 
        ทั้งนี้ เฉพาะในเดือนสิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มียอดรายได้จากการ
ขายผลงานศิลปะร่วมสมัย เป็นเงิน 1,149,976 บาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  13,800,000.-  
(งปม.ทั้งโครงการ) 



๑๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

จ านวน 22,500 คน 
  30. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล ๕ โดยจัดกิจกรรมการเเข่งขันเพื่อ

ส่งเสริมศีลธรรมส าหรับนักเรียน วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา  
0๘.๓๐ น. รองอธิบดีกรมการศาสนา (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล )  
เป็นประธานในพิธี โดยมีพระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด  
(นางนฤมล เลี้ยงรักษา)ส านักงานเขตบางพลัด คณะครู นักเรียน ประชาชน 
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดวิมุตยาราม  
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

   

  31. กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่  ๗ และ วันพฤหัสบดีที่  9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานใน
พิธีเปิดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสรญิพระรัตนตรัย ท านองสรภัญญะ ประจ าปี 
๒๕๖๐ เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยมีพระราชคุณาธาร 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ พระธรรมะวิทยากร คณะครู นักเรียนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

   

  32. จัดกิจกรรมเปิดโลกธรรมะสัญจรยุคดิจิตอลสู่เด็กและเยาวชน ระหว่าง
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์  

   

  33. จัดอบรมแกนน าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แกนน าในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา” ร่วมกับ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

   



๑๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(สกอ.) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ปปช.) และองค์กรต่อต้านคอรัปช่ัน (ประเทศไทย) ACT โดยหม่อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการ
อบรม ระหว่างวันท่ี ๔ - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี การอบรมครั้งนี้ 
มีนักศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าร่วมจาก ๙ 
สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาให้
เป็นแกนน านักศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความซื่อตรง  
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า ๘๐ คน  

  34. เทศกาลศิลปะและศิลปินแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 (Bangkok Artisan 
2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เฉพาะวันเสาร์และ
อาทิตย์) ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กิจกรรมภายในงานเป็นการ 
workshop งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยวิทยากรผู้มีความเช่ียวชาญ  
จ านวน 8 กิจกรรม ได้แก ่
    - Workshop ภาพพิมพ์แกะไม้ 
    - Workshop ทอผ้า  
    - Workshop ปักผ้ารองแก้วลายการ์ตูน  
    - Workshop ผ้ามัดย้อม  
    - Workshop ตุ๊กตาแพทเวิค  
    - Workshop Painted Plant Pots (เพ้นท์กระถางต้นไม้)  
    - Workshop กัดกระจก  
    - Workshop ลายรดน้ า  
ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 384 คน 

  130,000.- 

  35. กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นท่ี 4 ประจ าปี 2560 
      ก าหนดจัดกิจกรรมช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีนักเขียนหน้าใหม่ที่มี

  360,000 
(งปม.ทั้งโครงการ) 



๑๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผลงานเผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจส่งตัวอย่างผลงานเข้ามา
เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 70 คน ซึ่งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
และวิทยากร นักเขียน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมอบรม จ านวน 
32 คน กิจกรรมประกอบด้วย 
- การเสวนาวิชาการ 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการโดย 5 นักเขียนร่วมสมัย กับ 5 ประเภทงานเขียน 
ได้แก่ 
เรื่องสั้น : อนุสรณ์  ติปยานนท ์
นวนิยาย : ปองวุฒิ  รุจิระชาคร 
กวีนิพนธ์ : เรวัฒน์  พันธุ์พิพัฒน์ 
สารคดี : โตมร  สุขปรีชา 
บทความ : ทีปกร  วุฒิพิทยามงคล 
       จัดกิจกรรม ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชด าเนิน จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง 31 คน 
ทั้งนี้  ผลงานการสร้างสรรค์ด้านวรรณศิลป์ของผู้ เข้ารับการอบรมทั้ง 5 
ประเภท ได้แก ่
         - เรื่องสั้น จ านวน 13 ผลงาน 
         - กวีนิพนธ์ จ านวน 4 ผลงาน 
         - นวนิยาย จ านวน 5 ผลงาน 
         - บทความ จ านวน 5 ผลงาน 
         - สารคดี จ านวน 4 ผลงาน 
       ได้รวบรวมและจัดท าเล่มเผยแพร่สู่สาธารณชนและสื่อสังคมออนไลน์
เรียบร้อยแล้ว  

  36. การปฏิบัติหน้าที่สายตรวจวัฒนธรรมแนะน าการแต่งกายที่เหมาะสมแก่
ประชาชน ในการเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

   



๑๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เป้าหมายส าคัญ : การขับเคลื่อนงานสายตรวจวัฒนธรรม แนะน าการแต่งกาย
ที่เหมาะสมแก่ประชาชน เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก กองอ านวยการ
ร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส) 
ตั้งแต่วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ซึ่งมีนโยบายว่า ประชาชนที่
เข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ แต่งกายไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก จึงควรมี
ทีมที่คอยคัดกรองการแต่งกายให้มีความเหมาะสมและถูกต้อง กระทรวง
วัฒนธรรมจึงได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานสายตรวจวัฒนธรรมแนะน าการ
แต่งกายที่ เหมาะสมแก่ประชาชนขึ้น และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  ๖ 
มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมทุก
หน่วยงานจัดเวรมาปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
กลไกการด าเนินงาน : จัดให้มีเจ้าหน้าที่ส าหรับแนะน าเรื่องการแต่งกายที่
เหมาะสมแก่ประชาชนท่ีเข้าถวายการสักการะพระบรมศพ  
การด าเนินงาน : จัดเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าที่คัด
กรองและให้ค าแนะน าการแต่งกายที่เหมาะสมให้แก่ประชาชน บริ เวณจุด
ตรวจต่างๆ ณ ท้องสนามหลวง วันละ ๑๐ คน ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
ของทุกวัน 
ผลลัพธ์ : จ านวนผู้แต่งกายไม่เหมาะสมลดลงและเป็นการปลูกฝังพฤติกรรมที่
ดี และการมีจิตส านึกในการปฏิบัติตามระเบียบของสังคม 

  37. กิจกรรมการคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอ ระดับประเทศ หัวข้อ 
“ศาสตร์พระราชา” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ปี ๕) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และ
สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเกิดการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กับ
สังคม น าไปสู่การเรียนรู้ พัฒนาทักษะ ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการ
เลือกรับสื่ออย่างถูกต้องเหมาะสม โดยกิจกรรมการคัดเลือกการประกวดคลิป
วิดีโอ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม มีคณะกรรมการตัดสินเป็น

   



๑๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งมิติมรดก ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม 
ผู้ผลิตสื่อสมัยใหม่ ผู้ผลิตภาพยนตร์ รวมทั้งผู้เช่ียวชาญด้านการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ได้แก่ ๑) นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ที่ปรึกษาส านักเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ๒) นายปรัชญา ปิ่นแก้ว ผู้ก ากับภาพยนตร์ ๓) นายศิริศักดิ์  
คชพัชรินทร์ นายกสมาคมแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกแห่งประเทศไทย 
๔) นายที่รัก บุญปรีชา พิธีกรรายการด้านไอที และ ๕) นางยุพา ทวีวัฒนะกิจ
บวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม การประกวดในครั้งนี้ มีผู้สมัครสนใจส่ง
คลิปเข้าประกวดจาก ทั่วประเทศ จ านวน ๑,๙๐๘ ผลงาน จากส่วนภูมิภาค 
และจากกรุงเทพมหานคร จ านวน ๕๓ ผลงาน โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้า
ประกวดในระดับประเทศ จ านวน ๒๓๖ ผลงาน จากการตัดสินในรอบแรก  
ได้ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจ านวน ๒๐ ผลงาน โดยจะมีการตัดสินในรอบ
สุดท้าย ซึ่งจะให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๒๐ ผลงาน ได้มาน าเสนอผลงานตนเอง
ต่อคณะกรรมการ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ต่อไป 

  38. มุ่งพัฒนา “มาตรฐานคุณธรรม” ในสถานศึกษา ผนึกเครือข่ายชาวตรัง
โชว์เคส “โรงเรียนคุณธรรม” วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) จัดประชุมสัมมนา แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง มีคณะ
ผู้บริหาร ครูอาจารย์จากเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เข้าร่วม ๗๐ โรงเรียน จ านวน
กว่า ๓๐๐ คน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายสถานศึกษา และน าเสนอแผนพัฒนาส่งเสริมการขับเคลื่อนมาตรฐาน
โรงเรียนคุณธรรม ภายในงาน ได้มีการจัดเสวนา “มาตรฐานคุณธรรมกับการ
สร้างเด็กดีสู่สังคม” โดยอาจารย์นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์
คุณธรรม และอาจารย์สมปอง ใจดีเฉย อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย ในการพัฒนาส่งเสริม
มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการน าเสนอความส าเร็จ
ของขับเคลื่อนโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี”  

   



๑๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

มีสถานศึกษาร่วมโชว์เคสความส าเร็จที่น่าสนใจ อาทิ โรงเรียนต้นบากราษฏร์
บ ารุง กับ “โมเดลคุณธรรม” และกระบวนการเรียนการสอนที่ถูกปลูกฝังอยู่ใน
หัวใจเด็ก เช่น วินัยจากการวางรองเท้า กิจกรรมเข้าแถวเดินแถว จิตอาสาพี่
สอนน้อง หรือ “โครงการพี่สอนน้องท าดี” และเรื่องราวท าความดีวิถีโรงเรียน
บ้านทุ่งยางงาม กับมาตรฐาน ๖ ดี ได้แก่ ผอ.ดี ครูดี นักเรียนดี ชุมชนดี 
บริหารจัดการดี และสภาพแวดล้อมดี เป็นต้น 

  39. การแสดง “เมืองนิรมิตแห่งจิตตนคร” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ (เด็กไทยกับไอที ปี 5) และงาน Thailand Creative 
Showcase 2017 ภายใต้งาน Thailand Commic Con 2017 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 14.๐๐ น. ณ รอยัลพารากอนฮอลล์  
ช้ัน  5  ศูนย์การค้ าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การ์ตูนแอนิเมช่ัน 

   

  40. โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอลอาร์ต (รักบ้านเกิดตอบ
แทนคุณแผ่นดิน) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการที่พัฒนาให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วง
ปิดภาคเรียนเดือนเมษายน 2560 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 
2560 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัดนนทบุรี เพื่อ
พัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้เทคนิค วิธีการด้วยศิลปะแขนงต่างๆ 
จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญมากไปด้วยความรู้ความสามารถ ได้แก่ การน าเสนอ
ข้อความ (งานวรรณศิลป์ ) อาทิ  บุญ ชัย กัลป์ยาศิริ  ภูมินทร์   ชินา รดี  
การถ่ายภาพ (งานทัศนศิลป์) อาทิ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ เกรียงศักดิ์ ยิ่งมโนกิจ 
และการตัดต่อคลิปวิดีโอ (ประยุกต์ศิลป์) อาทิ ธีรภัทร บุญจันทร์ และปรานต์ 
เศรษฐโชดึก เพื่อน ามาถ่ายทอดผ่านมุมมองของเยาวชนผ่านวิถีชีวิต ชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรม เป็น
การพัฒนาภูมิปัญญาและเสริมสร้างความจงรักภักดีความสามัคคีและความ

   



๑๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สนามฉันท์ของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความสามารถของนักเรียน 
เยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมา
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  ในการนี้ มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย
และครูที่ปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 320 คนแบ่งเป็น 30 กลุ่ม ศึกษา
และลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ สถานที่ทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ภาพถ่าย
พร้อมค าบรรยาย จ านวน 300 ผลงาน ผลงานคลิปวิดีโอวิถีชีวิต ชุมชน แหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางสายวัฒนธรรม จ านวน 
30 ผลงาน 

  41. โครงการอบรมศิลปะภาคฤดูร้อน ครั้งท่ี 36 ประจ าปีพุทธศักราช 2560
ระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
โดยจัดอบรมใน ๓ ทักษะ คือ ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓ : ทักษะการวาดการ์ตูน 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ อบรม : ทักษะการการ์ตูน และการวาดสีน้ า และ
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ - บุคคลทั่วไป อบรม : ทักษะการวาดสีน้ า และการวาด
ลายเส้น ค่าลงทะเบียน ๑,๗๐๐ บาทต่อคนต่อคอร์ส มีผู้สมัครเข้าร่วมการ
อบรมภาคเช้าและภาคบ่ายรวมจ านวน ๑๘๖ คน โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งคณาจารย์ ศิลปินมา
เป็นวิทยากรอบรม และในวันที่ ๒๙ เมษายน 2560 นายวิจิตร อภิชาต 
เกรียงไกร ศิลปินสาธารณศิลป์ ได้มาร่วมน าผู้เข้าอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะ
ภาพพิมพ์สดร่วมกัน ในหัวข้อ “สัมพันธภาพ” เพื่อจูงใจให้ผู้เข้าอบรมและ
ครอบครัวได้ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสัมพันธภาพ และได้รับ
สุนทรียะร่วมกัน อันเป็นคุณค่าของงาน 

   

  42. กิจกรรม “ท าดีตามรอยพ่อ สานต่องานที่พ่อท า” โดยจัดบูธท าดีตามพ่อ
สานต่อปณิธานพอเพียง วันที่ ๕ เมษายน 25๖๐ โดยเชิญชวนให้ร่วมตั้ง
ปณิธานท าความดี ในงานวันแห่งครอบครัว ประจ าปี ๒๕๖๐ ณ อาคารอิม
แพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือ
เอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) เป็นประธานในพิธีเปิด และเดินชมนิทรรศการ ภายใต้

   



๑๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

แนวคิด “Family Comes First : ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ”  
โดยภายในงานมีนิทรรศการ อาทิ สืบสานแนวพระราชด าริ : ครอบครัว
พอเพียง บูธกิจกรรมโครงการทอฝันและผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว บูธกิจกรรม “ท าดีตามรอยพ่อ สานต่องานท่ีพ่อท า” 
ของศูนย์คุณธรรม 

  43. กิจกรรมการรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๐ มีกลไกการด าเนินงาน ได้แก่ การผลิตสื่อรณรงค์ การจัดกิจกรรม
รณรงค์ และการจัดท ารายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเก็บข้อมูลจากทุก
จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรณรงค์ เผยแพร่ พฤติกรรมที่ดีงามของประเพณีไทย
ตามบรรทัดฐานของสังคมที่ดี  ในการเล่นน้ าที่ เหมาะสม และการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ตามแบบของไทย และเป็นการเฝ้าระวัง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อสังคมและ
ภาพลักษณ์ของประเทศ โดยมีกิจกรรมส าคัญ ๓ กิจกรรม คือ 
      ๑) จัดท าอินโฟกราฟิกแอนิเมช่ันและสปอตรณรงค์ “สงกรานต์แบบไทย 
ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย” ส าหรับเผยแพร่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศน์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ พร้อมท้ังจัดท าอินโฟ
กราฟิก “สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย”และอินโฟ
กราฟิก “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง” 
      ๒) กิจกรรมรณรงค์สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวา
ปลอดภัย โดยเดินรณรงค์บริเวณศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์  
ถนนสีลม  และถนนข้าวสาร โดยเครือข่ายเยาวชน/ครอบครัวอาสาสมัครเฝ้า
ระวังทางวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ รวม ๓๐ คน ถือป้ายรณรงค์ การเล่น
สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ าอย่างรู้คุณค่า ทุกชีวาปลอดภัย   
      ๓) การสรุปรายงานผลสถานการณ์ สงกรานต์ ๗๖ จังหวัด ซึ่งมีจังหวัดที่
รายงานผลรวมทั้งสิ้น จ านวน ๗๖ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสงกรานต์ทั่ว
ประเทศ จ านวน ๙,๖๙๖,๒๘๓ คน กิจกรรมหลักของแต่ละจังหวัด คือ ท าบุญ

   



๑๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ตักบาตร สรงน้ าพระ รดน้ าขอพร ขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย การแสดง
ทางวัฒนธรรม และการประกวดนางสงกรานต์ และพบประเด็นความไม่
เหมาะสมทางวัฒนธรรม จ านวน ๙ จังหวัด ๓ ประเด็น คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๘๔ จากกิจกรรมทั้งหมด    

  44. กิจกรรม “เด็กไทยกับไอที” ปี ๕ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งจัด
ขึ้นภายในงาน Thailand Comic Con 2017 โดยมีกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ 
ความบันเทิงมากมาย ได้แก่ นิทรรศการให้ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ในรูปแบบ interactive media เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้มีส่วนร่วมใน
การเข้าชม เกมส์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมความรู้และให้ความบันเทิง การน าเสนอสื่อ
ในรูปแบบดิจิทัลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ “ศาสตร์พระราชา” การจัดแสดงผล
งานดิจิทัลคอนเทนต์ การเปิดเวทีเสวนาเพื่อให้องค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อรุ่นใหม่ และการจัดแสดงผลงานของผู้
ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ระดับประเทศ 

   

  45. กิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชา” โดยมีเด็กและ
เยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจากท่ัวประเทศกว่า ๑,๙๖๑ ผลงาน และคัด
ให้เหลือเพียง ๒๐ ผลงาน และสุดท้ายได้ผู้ชนะการประกวดจ านวน ๖ ทีม ๖ 
ผลงาน เพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป 

   

  46. งานสมัชชาเด็กและเยาวชนว่าด้วยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ส่วนภูมิภาค 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันท่ี 29 เมษายน 2560 
เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวสันต์ 
ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกีดกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายยุวทัศน์กรุงเทพมหานคร และ
ภาคีเครือข่าย เข้าร่วมในพิธี 

   

  47. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย รุ่นที่ 8 ประจ าปี 
2560 เป็นการน าคณะเยาวชน (ศิลปินรุ่นใหม่) สาขาทัศนศิลป์ จ านวน 10 
คน เดินทางไปศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัย หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ ระหว่างวันที่  

  10,000,000.- 
(งปม.ทั้งโครงการ) 



๑๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

5 - 13 พฤษภาคม 2560 เมืองเวนิส ณ สาธารณรัฐอิตาลี  โดยมีสถานที่
ศึกษาดูงานศิลปะร่วมสมัย อาทิ 
 - มหาวิหารแห่งมิลาน (Duomo di Milano) สถาปัตยกรรมแบบ
โกธิคท่ีใหญ่ที่สุดในโลก และพระราชวังหลวงแห่งมิลาน (Palazzo Reale) 
 -  Gallerie dell'Accademia di Venezia และมหาวิหาร Santa 
Maria della Salute  
 - โบสถ์ Saint Mark's Basilica และพระราชวัง Ducale (Palazzo 
Ducale) 
 - พิพิธภัณฑ์ Museo Correr Venezia 
 - มหาวิหารฟลอเรนซ์ (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) 
 - พิพิธภัณฑ์ Peggy Guggenheim Collection พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัย
สะสมผลงานช้ินเอกของศิลปินระดับโลก อาทิ Paolo Picasso, Piet Mondriaan, 
Jackson Pollock 
 - เข้าร่วมงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 57 
ณ Giardini Biennale และ La Biennale di Venezia – Arsenale 

  48. โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”  
ปี  2560 เมื่ อวันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติประธานในพิธีมอบรางวัล
โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐  
ณ Lifestyle Hall ช้ัน ๒ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งมผีลการตัดสิน ดังนี ้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภาคภูมิ เลิศพจน์มณี นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายจิรวัฒน์ ธ ารงกิตติกุล นักออกแบบ
อิสระ 
3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  ๒  ได้แก่  นายเจษฎา บุญ ชู  นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

4) รางวัลพิเศษแรงบันดาลใจยอดเยี่ยม เครื่องแต่งกายที่มีแรงบันดาลใจ
เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งความอาลัย สามารถตีความและสื่อสารออกมาได้
อย่างงดงาม ได้แก่ นายธงรชต ธนคุณากร นักออกแบบอิสระ 
5) รางวัลพิเศษต่อยอดภูมิปัญญายอดเยี่ยม การน าผ้าไทยท้องถิ่นมาออกแบบ
ได้อย่างเรียบง่ายลงตัว สามารถสวมใส่ได้จริง และเหมาะสมกับวัสดุ  ได้แก่
นายกฤษดา รัตนางกูร อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ทั้งนี้ ผลงานการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายทั้ง 5 ชุด ได้น าไป
จัดแสดง ณ crystal court ช้ัน M ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 
10 - 30 พฤษภาคม 2560 

  49. จัดแถลงข่าวเปิดตัวรายการ “กล้าท าดี.. .ไม่มีที ่สิ ้นสุด” วันที ่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๙ กระทรวง
วัฒนธรรม โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
เข้าร่วมในการแถลงข่าว มีการเปิดงานด้วยบทเพลงแห่งความรัก “ในหลวง
ของแผ่นดิน” ขับร้องโดย รุจ เดอะสตาร์ และล าเนา “กล้าท าดี...ไม่มีที่
สิ้นสุด” โดยอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ และได้เชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาเข้าร่วมเสวนาในการแถลงข่าวครั้งนี ้ได้แก่ 
๑. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการ 
ด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง ความส าคัญของการท าความดี
ท าไมต้องกล้าท าดี  
๒. นายสิน สื่อสวน ผู้อ านวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวถึง แนวคิดการผลิตและ
เผยแพร่รายการ “กล้าท าดี” และวัตถุประสงค์ของการจัดท าโครงการ
ประกวดวรรณกรรมเยาวชน “ท าความดี ไม่มีที่สิ้นสุด” 
๓. นางฐาณิญา พงษ์ศิริ ผู้อ านวยการสถานีโทรทัศน์ TNN ๒ และอนุกรรมการ
ด้านสื่อสารองค์กร กล่าวถึง ความร่วมมือและการสนับสนุนเวลาเผยแพร่
รายการ “กล้าท าดี” ทางทรูวิช่ัน ๗๘๔  
๔. นายณพสิน แสงสุวรรณ (หนุ่ม วงกะลา) ศิลปิน “กล้าท าดี” รางวัลด้าน

   



๑๔๑ 
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สร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม “รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลส าคัญของ
โลก” ปี ๒๕๕๙ คุณธรรมดีเด่นช่วยงานสังคม เป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิก
เหล้า - บุหรี่ แก่เยาวชนในด้านวินัย และความพอเพียง  

  50. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายส าคัญ คือ ติดตามความก้าวหน้าการ
ขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วันท่ี ๒๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก  
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นรองประธานกรรมการ กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนแปดคน 
กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ จ านวนเก้าคน และปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นกรรมการและเลขานุการ ส านักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในฐาน ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
ผลลัพธ์ :  มติส าคัญ  
           ๑. เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และให้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
           ๒. จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภาคี พร้อมแถลงข่าวและจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
           ๓. จัดกิจกรรม ผนึกก าลังรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สื่อดีทั้งหมดแทน 
พร้อมการท าสัตยาบรรณร่วมกัน โดยให้คณะกรรมการชุดนี้เป็นผู้ด าเนินการ
และให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วม
ด าเนินการด้วย 

   

  51. การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม กรณี การแต่ง
กายและการแสดงท่ีไม่เหมาะสมของนักร้องเพลงลูกทุ่ง 
เป้าหมายส าคัญ : การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ทั้งนี้ ในภารกิจการเฝ้าระวังพฤติกรรมความเบี่ยงเบนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส านัก
เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม มีเครือข่ายเฝ้าระวังฯ และ ๑๗๖๕ สายด่วนวัฒนธรรม 

   



๑๔๒ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คอยสอดส่องดูแลและเป็นระบบที่ขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าว พร้อมท้ังมีการจัด
เวรเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังสื่อที่ไม่เหมาะสมทุกวัน ทั้งนี้ ส านักเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรม ได้ตรวจสอบประเด็นความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม ในช่องทางสื่อ
ออนไลน์และโซเชียลมีเดีย พบประเด็นการแต่งกายที่ล่อแหลม วาบหวิว และ
การแสดงที่ไม่เหมาะสมส่อไปในทางยั่วยวน ของนักร้องลูกทุ่งหญิงช่ือดัง 
“ล าไย ไหทองค า” สังกัดไหทองค า เรคคอร์ด ซึ่งเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง
กว้างขวาง พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรี  ได้ออกมาแสดงความห่วงใยในเรื่อง
ดังกล่าว โดยมีการด าเนินงาน ดังนี ้
                     ๑. มีหนังสือถึงผู้จัดการค่ายศิลปินล าไย ไหทองค า เพื่อขอ
ความร่วมมือในการดูแลกวดขัน  การแต่งกายและการแสดงของศิลปินใน
สังกัด (เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐) 
                     ๒. มีหนังสือถึงสื่อบันเทิงที่ เผยแพร่การแสดงของล าไย  
ไหทองค า เพื่อขอความร่วมมือในการคัดกรองการน าเสนอการแสดงให้
เหมาะสมกับเยาวชน และรับผิดชอบสังคม 
                     ๓. เสนอแนวทางการด าเนินการเชิงรุก – การเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยดีงามทางโซเชียลมีเดีย  ให้มากขึ้น ท้ังคลิปวิดีโอท่ีดี และอินโฟ
กราฟิก 
            โดยผู้จัดการค่ายไหทองค าฯ น้อมรับค าวิจารณ์ และรับจะปรับท่า
เต้นและการแต่งกายศิลปินให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  52. จัดนิทรรศการศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่าง
วันท่ี 3 – 26 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป ถนนเจ้า
ฟ้า กรุงเทพมหานคร โดยได้น าผลงานที่ได้รับรางวัล จ านวน 45 ผลงาน และ
ผลงานที่น่าสนใจจ านวน 416 ผลงาน จากการประกวดศิลปกรรมเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 โดยการจัดการประกวดศิลปกรรมเดก็และเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 12 ในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จ านวนทั้งหมด 332 
คน และได้รับเกียรติจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวร
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ราชาทินัดดามาตุ เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและประทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ในวันท่ี 3 มิถุนายน 2560 

  53. โครงการยกย่องสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมและการ
ประกวดสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเสริมคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา” วันพุธที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมการ
ศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ (ดร.วิทยา เมฆข า) คณบดีวิทยาลัยการ
ภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
(ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ) สื่อมวลชน นักศึกษา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   

  54. การอบรมเชิงปฏิบัติการวาดภาพสีน้ า จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
บุคลากรด้านศิลปะ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้มีความเข้าใจ
งานศิลปะร่วมสมัย เกิดสุนทรียะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่อไป จัดขึ้น
ระหว่างวันที่  19 – 27 สิงหาคม 2560 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยวิทยากร ศิลปินสีน้ า ที่ มี ความรู้
ความสามารถในการวาดภาพสีน้ า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนกว่า 120 คน 

   

  55.กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพลงไทยแร็ฟ (Thai Rap Freestyle 
Battle) และเสวนากับศิลปินต้นแบบที่ร้องเพลงแร็ฟแบบไร้ค าหยาบ จัดขึ้น
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เพื่อส่งเสริม
ให้ศิลปินรุ่นใหม่หันมาน าภาษาไทย ภาษาถิ่นมาสร้างสรรค์ผลงาน ละเว้นการ
ใช้ค าที่ไม่เหมาะสม โดยมีศิลปินต้นแบบ เช่น DGERRARD, CHITSWIFT, CP 
SMING ศิลปินแร็ฟที่มีช่ือเสียง เคยได้รับเข็มพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจ มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน 
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  56. การประชุมเชิงปฏิบัติการเครอืข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ  มหาวิทยาลั ยธุ รกิ จบัณ ฑิ ตย์  โดยมี เป้ าหมายส าคัญ  คื อ  เพื่ อ ให้
สถาบันการศึกษา นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีบทบาทในการก าหนดรูปแบบการสื่อสารทั้งใน
ระดับสังคมและในระดับประเทศ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีส่วนร่วม
ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย มีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นิสิต/
นักศึกษา และคณาจารย์ รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ คน จากสถาบันการศึกษา จ านวน 
๕๖ แห่ง ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การบรรยายพิเศษจากปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม หัวข้อ “การสื่อสารสร้างชาติ” การจัดเวทีเสวนาในประเด็น 
“เยาวชนกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ” โดยกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  นักวิชาการ และผู้เช่ียวชาญด้านสื่อ พร้อมการ
บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อปัจจุบัน” และกิจกรรมการ
แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น “คนละไม้ 
คนละมือกับสื่อสร้างสรรค์” พร้อมอภิปรายและสรุปผลโดยอาจารย์
ผู้เช่ียวชาญ ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทุกภาคส่วนในสังคมที่เกี่ยวข้องผนึกก าลังกันเพื่อ
สร้างกลไกในการป้องกัน และปกป้องคุ้มครองประชาชน ตลอดจนการผลักดัน
ให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากขึ้น 

   

  57. โครงการค่ายคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ ๒ 
วันที่ 23 - 27 สิงหาคม 2560 กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ
วัดนายโรง ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ๑๑ และศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง จัดโครงการค่ายคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการ
ยุติธรรมรุ่นท่ี ๒ ใช้มิติศาสนาพัฒนาศีลธรรมจรยิธรรม ส าหรับเด็กและเยาวชน 
ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ณ พุทธสถาน ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 
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  58. การแถลงข่าวจัดงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” ในวันที่ 3 
สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) 
เป็นประธานการแถลง พร้อมทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และกรรมการพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เข้าร่วมงาน 

   

  59. เปิดนิทรรศการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8 
ประจ าปี 2560 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 7 
สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดยมี 
ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัย ผู้อ านวยการศูนย์มนุษยวิทยาสิ
รินธร (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหาร ศิลปินแห่งชาติ  และศิลปินร่วมสมัย 
เข้าร่วมงาน 

   

  50. เทศกาลงานศิลป์ถิ่นโคราช (Korat art Festival 2017) เมื่อวันที่ 18 
สิงหาคม 2560 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสวนเมืองทอง โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
เปิด การจัดงานจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่งานสร้างสรรค์สาขาศิลปะการแสดง และ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาอื่น ๆ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การผลักดันเมืองโคราชสู่การเป็นเมืองศิลปะ สร้างการรับรู้ สร้างความ
เคลื่อนไหวและความตื่นตัวให้ประชาชน ศิลปินในจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมประกอบด้วย 
  - Korat Orchestra Music Festival 
  - Art Exhibition ผลงานโดยศิลปินแห่งชาติ 
  - กิจกรรมศิลปะสุดแนว 
  - กิจกรรมการ Art Work Shop 
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   - Korat Street Art เสพงานศิลป์กับศิลปะของเหล่านักปล่อยแสง 
   - กิจกรรมส าหรับน้องๆ ร่วมวาดภาพระบายสี 
   - Art Market จ าหน่ายผลงานศิลปะ สินค้าท ามือ และแฟช่ันต่างๆ 
   - Food Market อาหารรสเด็ด  
   - การแข่งขันการเต้น B - boy Battle 

  51. เปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดน้ าเมืองลิกอร์” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ 
สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี 
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้ง เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน
จ านวนจ านวนมาก เข้าร่วมในพิธ ี

   

  52. เปิดงานมหกรรมโนรา เยาวชนปักษ์ใต้ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 
เวลา 18.00 น. ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ าเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมี รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด 
พร้อมทั้ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายกสหพันธ์สมาคมโนราแห่ง
ประเทศไทย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชน จ านวนมากเข้าร่วม
ในพิธี 

   

  53. นิทรรศการโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ 
7 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เป็นการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานการสร้างสรรค์ของนักเรยีน นักศึกษาวิชาศิลปะที่เข้าร่วมโครงการ 
กว่า 70 ผลงาน ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงผลงานการสร้างสรรค์ของตัวแทนผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 10 คน ท่ีมีผลงานโดดเด่นและได้รับการคัดเลือกให้เดินทาง
ไปต่อยอดความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ศึกษาดูงานศิลปะ ณ เมืองเวนิส 
สาธารณรัฐอิตาลี และจะจัดแสดงระหว่างวันท่ี 4 - 29 สิงหาคม 2560 
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  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & 
START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้
และสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

นโยบาย ๕ -     
นโยบาย ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยฯ 
๑. จัดพื้นที่นิทรรศการเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย 
- จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผ้าไทย) 
เป็นการสนับสนุนการน าผ้าไทยมาออกแบบและสามารถน าเสนอในเวที ระดับ
โลก ณ  ช้ัน ๑๖  อาคารศรีจุลทรัพย์ถนนพระราม ๑ 
- จัดงาน “ล้านนา เอ็กซ์โป ๒๐๑๕ เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค่าไม่รู้จบ” ตลาด
สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และมีความโดดเด่น กระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม ่
- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยช้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมการดื่มชากาแฟ และ
วัฒนธรรมการด ารงชีพของชนเผ่า ๘ ชาติพันธุ์ ณ ลานวัฒนธรรมบ้านวาวี 

   
 
 



๑๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 
  ๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวลากลางคืน (Night Tour) เป็นการบูรณา-

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

   
 
 

  ๓. โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว       
ปี ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือก ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนที่มีวิถีชีวิตและมรดกภูมิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อจัดท าเกณฑ์
การคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ แห่ง และ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในเดือน
กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการด าเนินงาน โครงการฯ 
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ 
พัทยา 

  ๔,๘๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว 
จ านวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 

  ๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๕. เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานสุโขทัยมาราธอน ๒๕๕๙ ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ น าคณะนักเรียน ด าเนินการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ในกิจกรรม
การแสดงต้อนรับ นักกีฬาจากทั่วประเทศและทั่วโลก กว่า ๕ ,๒๐๐ คน  
สู่ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข ในการแข่งขัน “ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน 
๒๐๑๖” รวมพลนักว่ิงเพื่อมรดกโลก 

   



๑๔๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๖. กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหาร
อร่อย” ณ  หอประชุม เล็ ก  ศูนย์ วัฒ นธรรมแห่ งประเทศไทย โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน 
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจ านวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหาร
ไทยให้คนไทยได้รู้จัก 

   

  ๗. กระทรวงวัฒนธรรมจัดเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหารอร่อย” ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อ
เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านอาหารไทยให้คนไทยได้รู้จัก โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธีเปิด 
เพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย ให้คนไทยได้
ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ พร้อมเผยแพร่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ
ต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลาย        
ทางวัฒนธรรมในอาหารนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจ 

   

  8. การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympic 2018 โดยมี
การจัดงานแถลงข่าว “โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi 
Art Olympics 2018”  ณ  จังหวัดกระบี่  ซึ่ งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่  2 
พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 งานแถลงข่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  โดยมี ดร.ฉวีรัตน์  
เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี ร่วมด้วยผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายนอบ  
คงพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  และศาสตราจารย์ Jiang Jiehong 
ภัณฑารักษ์โครงการฯ ท้ังนี้ โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 
Krabi Art Olympics 2018 จะเปิดรับใบสมัครจากศิลปินทั่วโลกเข้าร่วม

  8,000,000.- 
(งปม.ทั้งโครงการ) 



๑๕๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โครงการฯ และเปิดประกวดออกแบบอัตลักษณ์โครงการ (Visual Identity) 
ระหว่างวันท่ี ๑๔ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

  9. มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
กิจกรรม curatorial workshop จัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์งานมหกรรมศิลปะ
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งจะขึ้นในเดือน
พฤศจิกายน 2562 วิทยากรของกิจกรรมดังกล่าว น าโดย เจฮง เจียง  
(Jiehong Jiang) ภัณฑารักษ์ของงาน และทีมผู้ช่วยภัณฑารักษ์ชาวไทย 2 
ท่าน ได้แก่ ดร.วิชญ  มุกดามณี และวิภาช ภูริชานนท์ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 
2 ครั้ง  
   - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกง 
   - ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

   

  10. จัดงานเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ต และถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้  
ครั้งท่ี ๙ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี  เพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น มีความเข้าใจแนวคิดในการน าทุนทาง
วัฒนธรรมที่โดดเด่นด้านอาหารมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
โดยมุ่งหวังให้จังหวัดภูเก็ตสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมดังนี้  คือ ๑.การประชุมสัมมนาเทศกาล
อาหาร เมือ งภู เ ก็ต  ๒ .นิทร รศการและการส าธิต อาหารพื้น เมือ ง
ภู เก็ต  ๓.กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้และเทศกาลอาหารเมืองภูเก็ต 
การแสดงพื้นบ้านของภาคใต้  เช่น โนราไพศาล ระบ าร่อนแร่ ซัมเป็ ง 
ร้านอาหารพื้นเมืองแบบดั้งเดิม หมี่โปเปี่ยน ร้านหมี่จี้ เหลี่ยน ผัดก๋วยเตี๋ยว
กุ้ย และหมี่ฮกเกี้ยนต้นต ารับ ขนมพื้นเมือง  ณ สวนสาธารณะและลาน
กีฬา เทศบาลเมืองกะทู ้จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน  
 

   



๑๕๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารฐั 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & 
START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพ้ืนฐาน และการพัฒนาความรู้
และสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

 ๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมทีส่อดคล้องกบั
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ 

-    

 ๖.๑๘ ส่งเสรมิภาคเศรษฐกิจดิจิทลั
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิัล
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง 

1. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
จัดท าแอปพลิ เค ชัน  ที่ มี ช่ือว่า Thai Culture Mobile Application ขึ้น  
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล  
เป็นแอปพลิเคชันแผนที่แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี 
๑๐ กิโลเมตร จากต าแหน่งผู้ใช้งาน ช่วงเริ่มแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพฯ
ให้แสดงผล ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบค้นองค์
ความรู้เรื่องวิถีถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย
มรดกโลก ท่ีมีประสิทธิภาพสูง โดยจะท าการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็น
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ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ 
ตลาดร้อยปี แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน แหล่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านกลอง หมู่บ้านจักสาน 
หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอล า โนรา หนังตะลุง 
ง้ิว เทศกาลงานบุญ เช่น งานประเพณีชักพระ งานบุญบั้งไฟ งานเผาเทียนเล่น
ไฟ การแสดงศิลปกรรมหัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม 
สถาปัตยกรรม  

  2. โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสง่เสรมิอัตลกัษณ์ไทยและความเป็นไทย 
ประจ าปี 2560 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ออกแบบและจัดท าสติกเกอร์ไลน์จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 
2560 รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์) ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน การอบรมในเดือนสิงหาคม 2560 จัดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2560 โดยวิทยากรผู้มีความรู้และเช่ียวชาญการออกแบบและจัดท าสติกเกอร์
ไลน์ของไทยที่ได้รับความนิยม มาถ่ายทอดเทคนิค วิธีการต่างๆ ของการ
ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ ให้มีความน่าสนใจ และสามารถน าไปต่อยอดในการ
ผลิตจริงต่อไป 

  7,532,000 
(งปม.ทั้งโครงการ) 

  3. เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน “Thai Alert” เพื่อเช่ือมต่อสังคมให้โครงข่ายจิตอาสา
เฝ้าระวังและร่วมแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง
วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงนาม MOU 
ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมป้องกันและ
บ รร เท าส าธารณ ภั ย  ค ณ ะกรรม การก ารศึ กษ า ช้ั น พื้ น ฐาน  แล ะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดตัวแอปพลิเคช่ัน “Thai alert” ณ ห้องประชุม
บุญชู โรจนเสถียร ช้ัน ๓ อาคารเอนกประสงค์ ๑ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์ โดยแอปพลิเคช่ัน “Thai alert” เป็นแอปพลิเคช่ันที่จะช่วยให้
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมีความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์มาก
ยิ่งขึ้น สามารถเช่ือมโยงเครือข่ายจิตอาสาให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้
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เรื่องราวของคนท าดีได้ง่ายขึ้น โดยอาสาสมัครและประชาชนสามารถร่วมแจ้ง
เหตุและเฝ้าระวังทางสังคมผ่านทางแอปพลิเคช่ัน “Thai alert” ได้แล้ววันนี้ 
ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ทางระบบ Android ส่วนระบบ iOS สามารถดาวน์โหลดได้ 
ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

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

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย          
  ๑. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒ ครั้ง 
   

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

  ๓,๘๐๐,๐๐๐.- 

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

  ๒,๖๖๙,๕๙๖.๖๖.- 

  ๔. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกรถของทางราชการใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง จ านวน ๖๙ คัน 

  ๒๖๒,๑๕๐.๕๐.- 
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และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๖ คัน 
  ๕. จัดท าข้อมูลรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรม โดยมี

ช้าง เจ้าขุน เป็นตัวละครแสดงการยิ้ม  ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ  ขอโทษ 
ผ่าน Application “Line” (Line Official )  

   

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

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย 
  ๑. กระทรวงวัฒนธรรม ด าเนินการผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมและเผยแพร่

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

   

  ๒. เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ๕ ครั้ง โดยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและ
เผยแพร่ภาพยนตร์ไทย ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์  ครั้งที่  ๖๙           
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผล
การจัดกิจกรรมมีผู้สนใจขอนัดเพื่อเจรจาร่วมลงทุนร่วมทั้งสิ้น ๓๙ การเจรจา  
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  ๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง “มหัศจรรย์ 
สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิควิธีการการถ่ายภาพวิดีโอในเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากมุมมองความคิดของตัว
นักเรียน เยาวชนเอง ด าเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙       
ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน ๑๒๐ คน 

  ๓,๕๐๐,๐๐๐.- 

  ๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฉาย
รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง "เทริด” โดยมีผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่  ๑๗ พฤษภาคม ๒๕60  
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ช้ัน ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

   

  5. พิ ธี เปิด เทศกาลภาพยนตร์ โลกแห่ งกรุงเทพ ครั้ งที่  14 (Opening 
Ceremony of 14 World Film Festival of Bangkok 2017) โดยดร.ฉวี
รัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี
เปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งท่ี 14 (Opening Ceremony of 
14 World Film Festival of Bangkok 2017) โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวี
กุลชัย ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ
มหาชน) นายเกรียงศักดิ์ ศิลากอง ผู้อ านวยการเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่ง
กรุงเทพ ครั้งท่ี 14 เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และ
สื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ Sky 
Lobby SF World Cinema ช้ัน 8 เซ็นทรัลเวิล์ด 

   

  6. งานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok ASEAN 
Film Festival 2017) โดยมีร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ลานกิจกรรม central 
court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมทั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง

   



๑๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ 
ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ดาราและผู้ก ากับ ตัวแทนทูตจาก
ประเทศต่างๆ หน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นท่ี ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE 
และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข 
  ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สายใยรักครอบครัว

ร่วมใจปฏิบัติธรรม รักษาศีล ระยะที่ ๒ 
- จัดค่ายปฏิบัติธรรม รุ่นที่ ๗ จังหวัดปทุมธานี ในเดือนมกราคม  และเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
- จัดการประกวดร้องเพลงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ณ อ าเภอปางปะหัน    
จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน 
๒. จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับหมู่บ้านศีล ๕ วิถีไทยวิถีพุทธ ณ จังหวัด
เลย จ านวน ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
๓. การลงนามข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา     

   



๑๕๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ศีล ๕” ณ จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ 
มีการขับเคลื่อนการด าเนินการ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ล าพูน 
๔. จัดกิจกรรมท าบุญไหว้พระ พัฒนาจิตใจด้วยศีล ๕ ในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๕๙ จ านวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. จัดอบรมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัว ร่วมใจ
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล รุ่นที่ ๙” ณ วัดพิชิตปิตยาราม อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) 
เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 
๖. จัดอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       
ณ วัดสว่างคงคา อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (นายวินัย วิทยานุกูล) เป็นประธาน 
๗. จัดงานเปิดป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 
๕ แก่วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีคูณเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู 
๘. จัดนิทรรศการในการประชุมติดตามผลการด าเนินงานโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕” 
(ระยะที่ ๓) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมค า 
(พระอารามหลวง) จังหวัดพะเยา 
๙. ด าเนินการเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข และมอบ
ป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้แก่หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดศรีกลม
ประชาสามัคคี อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙ 
๑๐. เปิดโครงการ “รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปวงประชาเป็นสุข” ณ ศาลาการ
เปรียญ วัดเขียนเขต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
ปทุมธานี (นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานในพิธี 



๑๕๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

   

ข้อสั่งการ ให้ทุกส่วนราชการเร่งด าเนินการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างท่ัวถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภายใต้

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

   

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

   



๑๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

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

เล่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
   

  ๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทย : รากเหง้าที่คนไทย  
ควรรู้” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานพิธีเปิดได้รับ
เกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถา
พิ เศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ ในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีการ
ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ มีการวิพากษ์
หนังสือ“ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ช าระประวัติศาสตร์ไทย และการบรรยายใน
หัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ ความส าคัญของประวัติศาสตร์ต่อสังคมไทย 
ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาอภิปรายและซักถามในประเด็นต่างๆ 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 

   



๑๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 

ข้อสั่งการ การรณรงค์ความเป็นไทย 
  ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘     

ณ ท าเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
อาทิ สายการบิน ธนาคาร สถานศึกษา และศิลปินนักแสดง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นไทย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิก
อาเซียน และประเทศทั่วโลกกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสาธิตมารยาท
ไทย จากนักศึกษาที่ ได้ รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย
ระดับประเทศ ของวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง การจัดแสดงอาหารไทย การจัด
แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงมวยไทย ชุดการแสดงมวยไชยา  
มาเผยแพร่แก่ประชาชนในชาติ ซึ่งมีนโยบายการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ ระดับ 
ได้แก่ วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดก
โลก 

   

  ๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ 2 ครั้ง    
  ๓. จัดท าข้อมูลปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรมโดยมีช้างเจ้า

ขุนเป็นตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่าน Application 
Line ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕60 

   

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

  8,000,000 



๑๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๕. กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดนโยบายให้บุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก
วันพฤหัสบดี ตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทย 

   

  ๖. รณรงค์ด้านมารยาทและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม 
ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และรณรงค์ด้านวินัย น้ าใจจราจร เพื่อผลักดัน
การรณรงค์ความเป็นไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย
ได้ด าเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษา นิสิตนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จ านวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดการ
รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จ านวน 
๑๒ ตอน ชุดการณรงค์ด้านวินัยน้ าใจจราจรมารยาทการขับข่ี จ านวน ๓ ตอน 

   

  7. กิจกรรมการสร้างสรรค์บทเพลง “ไทยเรามาติดอันดับกันเถอะ” 
     ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด าเนินการภายใต้โครงการ “กระทรวง
วัฒนธรรม น าความเป็นไทย สู่ใจประชาชน” ในหัวข้อของการรณรงค์วินัย
จราจรในมิติวัฒนธรรม โดยจัดท าบทเพลงรณรงค์วินัยจราจร ช่ือเพลง “ไทย
เรามาติดอันดับกันเถอะ” เพื่อเป็นการสื่อว่าประเทศไทย มีภาพลักษณ์ในด้าน
การมีระเบียบวินัยจราจรค่อนข้างเป็นภาพลบ ไม่เคยมีช่ือติดอันดับการมี
ระเบียบวินัยเหมือนประเทศอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ดังนั้นในเนื้อเพลงจะเป็นการปลูก
จิตส านึกความมีน้ าใจ มารยาทบนท้องถนน มีวินัยจราจร รวมถึงเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง เพื่อให้
ประเทศไทยติดอันดับต้นๆ ด้านการมีระเบียบวินัยจราจร 
     ในการนี้ ได้มีการเผยแพร่เพลง “ไทยเรามาติดอันดับกันเถอะ” ลงในสื่อ
ออนไลน์ https://www.youtube.com/watch?v=ocpzIFemFlk และยังได้
เผยแพร่ไปยังสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย 

  297,000 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  

   

https://www.youtube.com/watch?v=ocpzIFemFlk


๑๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักใน
การขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

ข้อสั่งการ โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม     
  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ 
ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” โดยแบ่งเป็น ๔ กิจกรรม สัปดาห์แรก วันที่ ๑-๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดมั่งมี  สัปดาห์ที่สอง 
วันที่ ๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างรัก 
สัปดาห์ที่สาม วันที่ ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดจัดงานในแนวคิด
ตลาดสร้างสุข มีการน าศิลปินแห่งชาติมาร่วมกิจกรรม สัปดาห์สุดท้าย วันที ่
๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างบุญ 
นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานทางวัฒนธรรมและการจ าหน่ายสินค้าทาง
วัฒนธรรมซึ่งตัวสินค้ามาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผ่านเวที
การแสดงทางวัฒนธรรม ทุกวัน 

   

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

   



๑๖๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เรื่อง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ขับเคลื่อน 
ระดับที่  ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

 

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


