
๑ 
 

 รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีท่ี ๒ 
รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

นโยบาย ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลย
เดช 
๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 43 กิจกรรม โดยในเดือน
กุมภาพันธ ์๒๕๕๙ ด าเนินการ ดังนี้ 
    (๑) จัดกิจกรรม “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรง
ธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย” และงานเดิน – วิ่ง การกุศล ไทยซิกข์ ครั้งที่ 23  
วั น อ า ทิ ต ย์ ที่  1 2  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 6 0  โ ด ย มี  ร อ งน า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ) ผู้บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ผู้แทน
องค์การศาสนา 5 ศาสนา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ บริ เวณถนนบูรพา  
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
    (2) จัดกิจกรรมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
         - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณหน้าวังไกลกังวล อ.หัวหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยคณะนักศึกษา และครู อาจารย์ จ านวน 50 คน  
เข้าร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน สถานีต ารวจภูธรหัวหิน และประชาชนชาว 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

หัวหิน ร่วมใจน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
          - วันที่  14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอศิลป์วังหน้า ด าเนินการจัด
โครงการการแสดงภาพผลงานศิลปะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 
อดุลยเดช เพื่อเผยแพร่พระเกียรติยศและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ด้วยใจภักดิ์  
อัครศิลปิน แห่งสยาม” โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 
         - วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานด้านนอกพื้นท่ีศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ โดยนักศึกษา จ านวน 30 คน เข้าร่วมในงานใต้ร่มพระบารมี สดุดี
จอมทัพไทย จัดโดยกระทรวงกลาโหม โดยน าการแสดงชุด ร าส านึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณ และโขน ชุด วีระชัยลิงตรวจพล เพื่อน้อมส านึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้ให้
ความสนใจและรับชมการแสดงเป็นจ านวนมาก 
     (3) การแสดงนาฏศิลป์และดนตรี ประจ าปี ๒๕๖๐ น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

       ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการจัดการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก เป็นบทพระ
ราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่แสดงถึง      
พระอัจฉริยภาพทางวรรณศิลป์ เนื้อหาสอนให้หยั่งลึกถึงความเพียร วิริยะ 
อุตสาหะ และเป็นแนวทางในการพฤติปฏิบัติตน ในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอนันต์ ชูโชต ิอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ โรงละครแห่งชาติ โดยการแสดงละครพระมหาชนก บทพระราชนิพนธ์  
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ  
ซึ่งน าแสดงโดย ศิลปินส านักการสังคีต กรมศิลปากร จ านวนคนเข้าชม ๔๓๘ คน 
      ครั้งที่ ๒ ด าเนินการจัดการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ในวันที่ ๑๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ 
       ครั้งท่ี ๓ ด าเนินการจัดการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก ในวันที่ ๒๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ 
     (4) โครงการวัฒนธรรมสัญจร เรื่อง “น้ าพระราชหฤทัยจากฟ้าสู่ดิน”
ด าเนินการจัดในวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเพชรบุรี และ
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนางสาวอรสา สายบัว ผู้อ านวยการส านักวรรณกรรม
และประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีครู อาจารย์ 
นักวิชาการจากสถานศึกษาท่ัวประเทศ สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
จ านวน ๖๐ คน  
      (5) โครงการดนตรีนานาสาระ ครั้งที่ 1 รายการแสดงดนตรี “ร้อยดวงใจ 
ร้องบรรเลงเพลงของพ่อ” โดยส านักหอสมุดแห่งชาติ  หอสมุดดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม 
สิรินธร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.  
ณ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อนสิรินธร เพื่อร าลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางด้าน
ดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบด้วยการ
แสดงดนตรีและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงสายฝน, เพลงแสงเดือน
,  เพลงใกล้รุ่ง, เพลงชะตาชีวิต, เพลงยามเย็น, เพลง Oh I Say และบทเพลง
ของพ่อ อาทิ เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม, เพลงตามรอยพ่อ, เพลงขอเป็นข้า
รองพระบาท ทุกชาติไป โดยนักเรียน โรงเรียน วัดสระแก้ว (รุ่นโรจน์ธนกุล
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อุปถัมถ์) ควบคุมการแสดง โดยมูลนิธิพระเจนดุริยางค์ 
      (6) พิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๑ น. ณ บริเวณท้องสนามหลวงด้าน
ทิศใต้ โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย พล.อ.ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระ
เมรุมาศ สิ่งปลูกสร้าง ประกอบ พระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและ
พระยานมาศฯ โดยมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม นายอนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ข้าราชการกรม
ศิลปากร และข้าราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 
ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านโองการบวงสรวงฯ รดน้ าเทพมนต์ และเจิม
เสา จากนั้นเชิญประธานฯ สรงน้ า ปิดทอง และผูกผ้าแพร ๓ สี ที่เสาเอกพระ
เมรุมาศ ถือสายสูตรยกเสาเอก พระเมรุมาศขึ้นตั้ง พระสงฆ์เจริญชัยมงคล
คาถา ประธานฯ โปรยข้าวตอก ดอกไม้ และวางพวงมาลัยที่โคนเสา เอกพระ
เมรุมาศ คณะนาฏศิลป์ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ร าบวงสรวง จ านวน ๙ 
คู่ ประธานฯ ถวายภัตตาหาร พร้อมด้วยเครื่องไทยธรรมและจตุปัจจัยแด่
พระสงฆ์ จ านวน ๑๐ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานฯ กรวดน้ าถวายเป็น        
พระราชกุศล เป็นอันเสร็จพิธี 
 
๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ด าเนินการ ดังนี ้
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(1) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจ ากรุงเทพมหานคร 
ศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิแม่บ้าน
ไทยมุสลิม ส านักข่าวมุสลิมและเครือข่ายมุสลิม จัดแสดงนิทรรศการ “มุสลิม
ร้อยใจ ถวายอาลัย ธ ภูมิพล” โดยมีองคมนตรี (พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็น
ประธานเปิดงาน ณ ลานพลาซ่า อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
(2) เจ้าหน้าท่ีกระทรวงวัฒนธรรมปฏิบัติหน้าท่ีประจ าศูนย์อ านวยความสะดวก
แก่พระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมถวายพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ตรงข้ามประตูเท
วาภิรมย์ ระหว่างวันท่ี 1 – 25 กุมภาพันธ ์2560 
(3) งานปฏิบัติพิธีทางศาสนา 
    (1) วันที่ 1 - 25 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ร่วมปฏิบัติ
พิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ พระที่น่ังดุสิตมหาประสาท ในพระบรมมหาราชวัง 
    (2) วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี กรมการศาสนา 
ปฏิบัติหน้าท่ีในงานบ าเพ็ญกุศล เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 
และพิธีท าบุญอายุมงคล 94 ปี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก 
(พ.ส.ล.) (นายแผน วรรณเมธี) ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ องค์การพุทธ
ศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
    (3) วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี กรมการศาสนา 
ปฏิบัติพิธี ในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ สมเด็จพระสังฆราช  
ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 
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ผลการเบิกจ่าย
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    (4) วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี กรมการศาสนา ร่วม
ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร บ า เ พ็ ญ พ ร ะ ร า ชกุ ศ ล  เ นื่ อ ง ใ น วั น ม า ฆ บู ช า  
ณ พุทธมณฑล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
    (5) วันอาทิตย์ที่ 1๒ กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี กรมการศาสนา
เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 20  
ณ พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
    (6) วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธี ปฏิบัติหน้าที่ในการ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงยกช่อฟ้าศาลา 
“สมเด็จพระพุฒาจารย์” และเททองหล่อ “พระพุทธจตุรพิธมงคล”  
กับประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “พระกริ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์”  
ณ วัดพระวรราชาทินัดดามาตุ (วัดซับอุดมมงคลธรรม) ต าบลหนองย่างทอย 
อ าเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
๓) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) จัดนิทรรศการ “อัครศิลปินเหนือเกล้า” ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 
17.30 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน พระนคร กรุงเทพมหานครโดยมีพล
เอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิด  
เพื่อแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็น “อัครศิลปิน” โดยฐาปนันดร
ศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ และครุศิลปะ และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระ
อัจฉริยภาพด้านศิลปะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
ฐาปนันดรศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมพิธี  
(2) จัดงาน “นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (The Royal Thai-Bhutanese Photo Exhibition: A Tribute 
to HM King Bhumibol Adulyadej)” โดยมีเจ้าหญิงชิมิ ยังชม วังชุก  
เจ้าหญิงเดเซน ยังชม วังชุก เจ้าหญิงเคเซน โซเดน วังชุก เจ้าชายอูเกน จิกมี 
วังชุก เสด็จร่วมพิธีเปิดและชมงานนิทรรศการฯ พร้อมด้วยพลเอก ธนะศักดิ์ 
ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวเปิดงาน ในวันที่ 8 ธันวาคม 
2559 เวลา 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นราชอาณาจักรภูฏาน ณ VAST Bhuta: 
A Contemporary Art Centre และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ผู้บริหาร 
ระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา คณะทูตานุทูต 
กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองทิมพู ร่วมพิธี 
(3) จัดนิทรรศการ 9 ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ จัดขึ้น 2 ครั้ง ณ ลาน
ด้านหน้าสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยครั้งที่ 2 จัดขึ้น
ระหว่างวันท่ี 6 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 นิทรรศการแสดง
ภาพถ่ายการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ-ดุลย
เดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถ -
บพิตร ซึ่งถ่ายโดยประชาชน ช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น จากทั่ว
ประเทศ จ านวน 134 ผลงาน ในการนี้ตลอดระยะ 3 เดือนของการจัดงาน 
มีประชาชนเข้ามาชมนิทรรศการเป็นจ านวนกว่า 300,000 คน 
(4) งานแถลงข่าว การจัดนิทรรศการผลงานสะสม “กลับบ้าน” โดย
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว ซึ่งจะจัดแสดง
ผลงานสะสมของคุณเทพ จุลดุลย์ จ านวน ๒๙ ภาพ จากศิลปิน อาทิ อาจารย์
ศิลป์ พีระศรี อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษณ์ อาจารย์ชะลูด นิ่มเสมอ โดยมี  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวง
วัฒนธรรม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวง
วัฒนธรรม และครอบครัว คณุเทพ จุลดุลย์ เข้าร่วมงาน ในวันที่ ๑๗ มกราคม 
๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 
(5) นิทรรศการ “ท าดีตามรอยพ่อสานต่องานที่พ่อท า” ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
วิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมตั้งปณิธานท าความดี “ท าดีตามรอย
พ่อสานต่องานท่ีพ่อท า” ณ ห้องประชุมอาคารเซ็นทรัลแล็บ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา มีผู้ให้ความสนใจตั้งปณิธานท าความดีเป็นจ านวนมาก  
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี มาร่วมตั้งปณิธานท า
ความดีและถ่ายภาพร่วมกับคณะภายในบูธกิจกรรม 
 
๔) จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ 
(๑) จัดท าหนังสือ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”      
และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมน าราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์” 
พร้อมทั้งจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
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(๒) จัดท าหนังสือ “รวบรวมค าศัพท์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมอบให้สื่อมวลชน 
เมื่อวันท่ี ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ท าเนียบรัฐบาล 
(3) จัดท าหนังสือ “เทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย 
ประจ าปี 2560” จ านวน 15,000 เล่ม เพื่อเป็นการรวบรวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมทัง้เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับนานาชาติจ านวนกว่า 10,000 กิจกรรม 
(4) จัดท าหนังสือพระพิธีธรรมและหนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี  วันจันทร์ 
ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. รองอธิบดีกรมการศาสนา (นางพิมพ์
กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) เป็นประธานในการประชุมคณะท างานจัดท าหนังสือ
พระพิธีธรรมและหนังสือคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี ณ ห้องประชุมกรมการ
ศาสนา ช้ัน 12 
(5) กิจกรรมการเผยแพร่หนังสือ “จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ : พระอัจฉริยภาพล้ า
เลิศ” พระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพถ่ายจิตรกรรม 
ฝีพระหั ตถ์ ในพระบาทสม เด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพลอดุ ลย เดช  
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
โดยได้ด าเนินการเผยแพร่หนังสือดังกล่าวไปยังห้องสมุดประชาชน ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมป์ และเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยทั่ว
ประเทศ 

  ๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike 
for Mom และมอบโล่รางวัลการประกวดภาพถ่าย จากกิจกรรมฯ ในเดือน
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พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
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 ทั้งนี้ 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 ที่ผ่านการออกแบบและ
ตัดเย็บจากผ้าไทยร่วมสมยั ซึ่งเป็นผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยฝีมือของนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่มี
ช่ือเสียงของประเทศ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อีเดนโซน ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน 
- จัดการเดินแฟช่ันโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผ้าไทย            



๑๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โดย WISHARAWISH วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส 
สหรัฐอเมริกา 
๖) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ จ านวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ 
- จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม 
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 (นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้น า
ศาสนา ๕ ศาสนา เข้าร่วม 
๗) จัดงานย้อนรอยวิถีชุมชนสานศิลป์ ถิ่นบัวงาม 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 

  ๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม    



๑๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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” 
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: Thai Culture เมื่อวันที่ ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ตอนที่ ๓ “อสูรพ่ายบารมี      
จักรีวงศ์” ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: Thai Culture  เมื่อวันที่ 
๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 



๑๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(๔) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกี ยรติสม เด็จพระบรมโอรสาธิ ร าชฯ             
สยามมกุฎราชกุมาร  
- เรื่อง “เจ้าฟ้านักบิน” ระหว่างวันท่ี 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         

   



๑๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ทั้งนี้ได้ออกอากาศการ
แสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภทหมอล า เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๕๙ และ ออกอากาศการแสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภท
โนรา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๖) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการวาดภาพเทิดพระเกียรติ
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 

  ๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา  
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
(๑) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคหายุสมธัมม์เนื่องด้วยนพเคราะห์/สืบ        
พระชาตา เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไตร
มิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์  กรุ ง เทพมหานคร  โดยมีที่ปรึ กษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศ์ศักติฐ์  เสมสันต์) เป็นประธาน 
(๒) จัดการแสดงดนตรีกู่เจิ้ง และการบรรเลงกู่เจิ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 

   



๑๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(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. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศแ์ละพระมหากษตัริย์ของ
ไทยในอดีต ตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม 
๒) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ ครัง้  
๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระ
ครบ ๑๐๙ ปี เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิ  
เพชรรัตน – สุวัทนา ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ 
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง 
๔) จัดกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร 
5) พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและบ าเพ็ญพระราชกุศลพระบวรราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม วางพวงมาลาถวายราชสักการะและบ าเพ็ญพระราชกุศลพระบวร
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีที่ปรึกษา

   



๑๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม 
และข้าราชการ ร่วมในพิธี วันที่ 7 มกราคม 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณ
โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 

  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  
      ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการจัดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 13.00 น. ณ 
หอวชิราวุธานุสรณ์ โดยมีอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม
จัดในรูปแบบการแสดง ขับร้อง เรื่อง เพลงรักจากพระราชหฤทัยในล้นเกล้า 
รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 อาทิ เพลงอาทิตย์ อับแสง เพลง
คิดถึงพ่อ เพลงรัชกาลที่ 10 เป็นต้น จากคณะนักร้อง นักดนตรี จากส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 คน 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๑ คือมีการด าเนินการโดยเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน/ประชาสงัคมทั้ง ๓ ภาคส่วน ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อน
ประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ

   



๑๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ขับเคลื่อนกิจกรรม 
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 

   
 
 

  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
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "มโนราห์" 
ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ประจ าปี ๒๕๕๙ 
ณ ห้องศูนย์ภาษาไทย และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสตรี
ยะลา อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 

   



๑๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- 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 

  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 

   



๑๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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.กรงปินัง จ.ยะลา 

   

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

   

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

   



๒๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

พื้นบ้าน ระหว่าง ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการ “กริช” มรดก
ไทย มรดกอาเซียน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ 

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

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
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

   



๒๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/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 โดยมีนาง Liu 
Yandong รองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานพิธี เปิด พร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีช่วย จาก ๘๕ ประเทศ และ
ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ๕ องค์การ รวมทั้งผู้บริหารมณฑลกานซูเข้า
ร่วม โดยมีผู้ร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน ณ Dunhuang Inter- national Expo 
Center หลังจากนั้นกล่าวถ้อยแถลงย้ าจุดยืนความร่วมมือด้านข้อมูล การ
อนุรักษ์และพัฒนาน าอดีตรับใช้ปัจจุบันสร้างความยั่งยืนของประเทศบน
เส้นทางสายไหมหลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเส้นทางสายไหม  ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต/คณะ
ทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อเ ช่ือมความสัมพันธ์และความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศ ๑๒ ครั้ง โดยในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้อนรับนาย ไคเม นัวลาร์ต 



๒๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เอกอัครราชทูตเม็กซิโก เข้าพบปรึกษาหารืองานด้านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒๓ กระทรวง
วัฒนธรรม  
๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ          
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 
6. 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 



๒๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

7. การหารือด้านความร่วมมือด้านศาสนาระหว่างไทย – จีน เมื่อวันอังคารที่ 
13 ธันวาคม 2559 เวลา 0๙.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ให้การต้อนรับ รอง
อธิบดีส านักงานคณะกรรมการเอกลักษณ์  ภาษาของชนชาติกว่างสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (Mr. Hui Yonghong) และคณะ เพื่อหารือความ
ร่วมมือด้านศาสนาระหว่างไทย - จีน พร้อมด้วยผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่
กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 
 

  8. โครงการเช่ือมสายสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในมิติวัฒนธรรม
ชาติพันธ์ุ (ไทย-ไตสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน) เมื่อวันที่ 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)  

   

  9. บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    



๒๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรม บันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทยในประเด็น “130 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย  – ญี่ปุ่ น” ในวันที่  10 มกราคม 2560           
เวลา 15.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และวัดราชประดิษฐ์ 
เขตพระนคร โดยออกอากาศในวันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็น
ต้นไป 

  10. 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 
ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ Mr.Abdaleah Mohummed 
AL.Alshealby อุปฑูตซาอุดิอาระเบียประจ าประเทศไทย และ Mr. Rayan 
Hamad S. Albladi หัวหน้ากงสุลซาอุดีอาระเบีย ประจ าประเทศไทย เพื่อ
ขอบคุณที่มีส่วนส าคัญที่ช่วยให้การด าเนินงานฮัจย์ในปี 2559 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ในวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ สถาน
เอกอัครราชทตูซาอุดิอาระเบีย เขตบางรัก 

   

  11. จัดโครงการการแลกเปลี่ยนศลิปวัฒนธรรมไทย-จีน วันท่ี 2 - 3 กุมภาพันธ์ 
2560 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ และ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัย
นาฏศิลป โดยมีการแสดงแลกเปลี่ยนกับเยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ดังนี ้
     - การแสดงสี่ภาค 
     - การแสดงโขน 
     - การแสดงชุดผลงานสร้างสรรค์ 

   



๒๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

     - การศึกษาดูการเรียน 
      - การสอนและฝึกปฏิบตัิในช้ันเรียน เยาวชนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน   
     - ภาควิชานาฏศิลป์ไทย (โขน-ละคร) 
     - ภาควิชาดุริยางค์ไทย 

  - ปี่พาทย ์
  - เครื่องสายไทย 

             - คีตศิลป์ไทย 
  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 

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 

   



๒๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ราชบุรี ศรีสะเกษ 
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ศรีสะเกษ 
พิจิตร ราชบุรี 
- เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ราชบุรี บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ 

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

  ๗,๕๐๐,๐๐๐.- 

4. โครงการพัฒนาบุคลากร : การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อการ
บริการที่เป็นเลิศ ด าเนินการจัดในวันที่ ๒๑ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม
แคนทารี โฮเต็ล กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี มีพิธีเปิด โดยนางสาวพิมพ์
พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
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

   



๒๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สถานการณ์เฉพาะหน้า และการจัดการข้อร้องเรียน และการพัฒนา
บุคลิกภาพสู่ความส าเร็จ การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สารสนเทศสมุนไพรและ
การแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  
5. พิธีประกาศเจตจ านง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงานของ
แผ่นดิน” พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 
เป็นประธานพิธีประกาศเจตจ านง “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและปฏิบัติงาน
ของแผ่นดิน” พร้อมทั้งมอบนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี พระพรหม
บัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์
สุจริตธรรมกถา และมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมในพิธีและกล่าวค าแสดงเจตนารมณ์ “ซื่อสัตย์สุจริตในการบริหารและ
ปฏิบัติงานของแผ่นดิน” ในวันที่ 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 

   



๒๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

 
7. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผน
แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจ าปี 
๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 0๙.๓๐ น. กรมการศาสนาจัด
ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ประจ าปี ๒๕๖๐ 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร) เป็นประธานในการ
ประชุม พร้อมด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจน
รัตน์) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤศญพงษ์ ศิริ) ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจาก
กระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ช้ัน ๑๙ กระทรวง
วัฒนธรรม 

   

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 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสมัมนา
ฯ 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

   



๒๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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” ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี 
นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม  
โดยกระบวนการสมัชชาคุณธรรม เป็นกลไกหนึ่งที่สนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด
การรับรู้และขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยเป็นเวทีกลาง
ในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ก าหนดทิศทางและพัฒนานโยบายสาธารณะในการ
ขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรมความดีงามของชีวิต เพื่อสร้างค่านิยมสังคม
คุณธรรมอย่างมีพลังจากทุกภาคส่วนในสังคม ท้ังในระดับจังหวัด ภูมิภาค และ
ระดับชาติ 

   

10. พิธีแถลงข่าวการจัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ า    



๓๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมการ
ศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เข้าร่วมในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับ
ติดตามการส่ ง เสริมคุณธรรมในสั งคมไทย ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๐ โดยมี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธานใน
ประชุม พร้อมด้วย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
(นายปรารพ เหล่าวานิช) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) 
คณะอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน ผู้บริหาร  
และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ ห้องประชุม ช้ัน ๔ อาคารส านักพิจารณา
ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

   

12. การประชุมคณะท างานสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชาติในภาคชุมชนและประชาสังคม วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2560 เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมพร ใช้บางยาง เป็นประธานคณะท างาน
และส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก 3) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ เพื่ออ านวยการให้มี
การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติให้เข้าถึงทุกภาคส่วนใน
สังคมไทย ณ ห้องประชุมศูนย์คุณธรรม ช้ัน 16 อาคารวิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (วิภาวดีรังสิต) 

   



๓๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

13. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
เวลา 13.30 น.  โดยมีประธานอนุกรรมการ (พลอากาศเอก วีรวิท  
คงศักดิ์) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน 12 

   

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  
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

   



๓๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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    
 
 
16ผนึกพลังภาคีเครือข่ายขับเคลื่อน “มาตรฐานความสุขชุมชน” ร่วมกับ 
มูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายความสุขชุมชน ๑๙ จังหวัด จ านวน ๗๕ คน จัด
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนมาตรฐานความสุขชุมชน” ณ ศูนย์
ฝึกอบรม วีเทรน ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสรุปผลความก้าวหน้าการด าเนินงานเครือข่ายความสุขชุมชน โดย
มีการด าเนินงานพัฒนามาตรฐานความสุขชุมชน มุ่งเน้นประโยชน์สุขร่วมของ
คนในชุมชน หมู่บ้าน ท้องถิ่น ได้ร่วมกันสร้างมาตรฐานความสุขชุมชน ๘ ด้าน 
ได้แก่ ๑) คนดีปัญญาดี ๒) การศึกษาดี ๓) วัฒนธรรมดี ๔) อาชีพรายได้สมดุล 
๕) มีสุขภาพดี ๖) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมดี ๗) สังคมอบอุ่นปลอดภัย และ 

   



๓๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 าร่องสถาบันอาชีวะต้นแบบสร้าง สุภาพชน คน
อาชีวะ” ณ โรงแรมเอบีน่า เฮาส์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายใหญ่คือ  
มุ่งขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติของรัฐบาล ใน
การปฏิรูปอาชีวศึกษา โดยมีแนวคิดในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบัน
อาชีวศึกษา ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม ตลอดทั้งน าคุณค่าในวิชาชีพ มาต่อยอด
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม 

   

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 

   

ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 

   



๓๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕60 จ านวน 51 ครั้ง โดยกิจกรรมเป็นการเข้าร่วม     
สวดมนต์ท าวัตรเช้าและฟังพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมน าหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจ และน ามาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 

   

  ๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดงาน “เทศกาลเข้าพรรษา ไหว้พระ ๕ วัด ชมภูมิทัศน์     
สองฝั่งคลอง” เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ วัดสุวรรณาราม วัดระฆัง        
โฆสิตาราม วัดอัมรินทราราม วัดนายโรง และวัดป่าเชิงเลน โดยมีเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณารามและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการ ณ        
วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

   

  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

   



๓๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 ครั้ ง  ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ทั้งยังเป็นการสอนเรื่องคติธรรมและการครองตนให้เด็กได้ซึมซับตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยในเดือนมกราคม ๒๕60       
จัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย (ช่วงออกพรรษา) และสวดพระมหาชาติ       
ค าหลวง ระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม ๒๕60 ณ วัดพระศรีสุดาราม  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 

   

  ๖. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๒ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และ
เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรและจัดอบรม
ให้ความรู้พระธรรมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน และ 
- จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เผยแผ่พระพุทธศาสนา 
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร 

   



๓๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 ๒๕ ครั้ง 
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ โดยในเดือนธันวาคม 
2559 ด าเนินโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม 
25๕๙ ได้แก่ คลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน ๓๐๐ คน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการธรรมยาตราคลินิก
คุณธรรมในสถานศึกษาเดินตามรอยพ่อหลวงของแผ่นดิน โดยมีรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่น (นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์) เป็นประธาน ณ พระ
ธาตุศิโรดม หน้าศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น 

   

  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
วัฒนธรรม  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวง

   



๓๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมและประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมพิธีจ านวนมาก 

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

   

  ๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ส าหรับเด็ก
และเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าท าความผิด ภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : 
ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ในความร่วมมือของกรมการศาสนา  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. จดัพิธีท าบุญตักบาตร สงกรานต์วิถีไทย วิธีธรรม นมัสการพระปรางค์วัด
อรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่วันท่ี ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอรณุราชวรารามราชวรมหาวิหาร 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 

   



๓๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- จัดกิจกรรม “ชุมชนคุณธรรม บวร วิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตร  
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลาราม วัดราชาธิวาส     
วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงส์รัตนา
ราม 
- 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 
ข้าราชการ ผู้น าและผู้แทนองค์กร เครือข่ ายทางศาสนา ๕ ศาสนา                 
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

   

  ๑๖. จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสวดพระมหาชาติค าหลวง ประจ าปี 
๒๕๕๙ (ช่วงกลางพรรษา) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พระ

   



๓๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อุโบสถ  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง 
  ๑๗. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสร้างความ

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

   

  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 วัด
วงทาส อ าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
  (๓) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม
พลังบวรลานธรรม ลานวิถีไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดแม่
ฮ้อยเงิน ต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

   

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

   



๔๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  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
กรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) 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 เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  24. โครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้  เมื่อวันพุธที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒธรรม รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) มอบหมายให้ ผู้อ านวยการ
กลุ่มศาสนสัมพันธ์  (นายวิ เ ชียร อนันตศิริ ร้ตน์ ) เป็นประธานในงาน 

   



๔๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ศาสนิกสัมพันธ์ ๕ ศาสนา โดยมีผู้แทนองค์การทั้ง 5 ศาสนา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง ถวายสมณบริขารแก่พระภิกษุ
สามเณรและมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ศาสนิกชนผู้ประสบภัย ณ ศาลา
ประชาคมหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอระโนด 
จังหวัดสงขลา และโรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง 

  25. จัดงาน “พุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ครั้งท่ี 3” เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๕๙ นายชนะกิจ คชชี ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้รับ
มอบหมายจากผู้อ านวยการส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นตัวแทนอธิบดี
กรมการศาสนาในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน พุทธธรรมคู่วัฒนธรรมไทย ครั้ง
ที่ 3 โดยมี ผู้น าชุมชน คณะครู นักเรียน จ านวน ๕๐๐ คน ณ ศูนย์เผยแพร่
ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  

   

  26. จัดงาน “พุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์จังหวัดล าพูน ครั้งที่ 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 
เ มื่ อ วั น ที่  3 1  ธั น ว า ค ม  - ๑  ม ก ร า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๐  ก ร ม ก า ร ศ า ส น า  
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560  
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ประกอบด้วย วัดอรุณ
ราชวราราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  
วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดพิชยญาติการาม วัดเทพศิ

   



๔๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

รินทราวาส วัดราชาธิวาสวรวิหาร วัดปรินายกวรวิหาร วัดมกุฎกษัตริยาราม 
วัดไตรมิตรวิทยาราม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดอินทรวิหาร เขตพระนคร 
วัดปากน้ าภาษีเจริญ วัดชนะสงคราม วัดกัลยาณมิตร และวัดเทวราชกุญชร 
สถานท่ีส าคัญ ได้แก่ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก 
โบสถ์เทพมณเทียร วัดซิกข์ พาหุรัด สวดอัรดาส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
และศูนย์การค้าสยามพารากอน  

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

   

  29. การพิจารณาจัดสรรเ งินอุดหนุนการจัดกิจกรรมของส านักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ ๖  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 

   



๔๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

   

  31. การประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ครั้งที่  ๑/๒๕๖0  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา 0๙.๓๐ น. อธิบดีกรมการศาสนา  
(นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณาทบทวน
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เ เละยุทธศาสตร์ของกองทุนส่งเสริมการเผยเเผ่
พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการจัดสรรเงินอุดหนุนให้
ศูนย์อ านวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ 

   



๔๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ต าบล พร้อมด้วย ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการ
ศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

  32. พิธีส่งมอบภารกิจของกองส่งเสริมกิจการฮัจย์และกองทุนส าหรับผู้เดินทาง
ไปประกอบพิธีฮัจย์ 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
ประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  33. การส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ ประเทศ
อินเดีย – เนปาล ประจ าปี 2560 วันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2560 รัฐมนตรีว่าการ
ก ร ะ ท ร ว ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ( น า ย วี ร ะ  โ ร จ น์ พ จ น 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. กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา 
ประจ าปี ๒๕๖๐ วันท่ี ๗ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  

   



๔๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

     - วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. จัดพิธีเปิดกิจกรรมฯ 
โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์)  
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สื่อมวลชน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการ
ศาสนา และ ประชาชน ร่วมในพิธี ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสรณ์ 
รัชกาลที่ 6 
     - วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 0๖.๔๕ น. พิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ และตักบาตร เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจ าปี ๒๕๖๐ โดยผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) เป็นประธาน
ในพิธีฯ พระธรรมธัชมุนีเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
พร้อมด้วย คณะทูตานุทูต อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) 
ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชน  ร่ วม ในพิ ธี  ในการนี้ ไ ด้ เ ชิญทู ตานุ ทู ตประ เทศที่ นั บถื อ
พระพุทธศาสนา ๕ ประเทศ ประกอบด้วยประเทศกัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
     - วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. อธิบดีกรมการ
ศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ร่วมในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา 
ประจ าปี 2560 โดยมี พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม 
(ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (นายกฤษศญพงษ์ ศิริ) 
ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมในพิธี 
ณ มณฑลพิธีลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน 



๔๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กรุงเทพมหานคร 
     - วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 16.00 น. รองอธิบดีกรมการ
ศาสนา (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) เข้าร่วมในพิธีเปิดงานแสดง แสง สี 
เสียง “มาฆปูรมีศรีสระแก้ว” และ “งานมาฆบูชาอาเซียนสานสัมพันธไมตรีใน
มิติพระพุทธศาสนา” โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด
สระแก้ว (นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย 
(คุณหญิงป๊อก นาดี) ราชอาณาจักรกัมพูชา อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์  
ชูโชติ) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน  
คณะสงฆ์ และประชาชนทั้งสองประเทศ เข้าร่วมพิธี ณ ปราสาทสด๊กก๊อกธม 
ต าบลโคกสูง อ าเภอโคกสูง จงัหวัดสระแก้ว 
      - วันท่ี ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม
ในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในวันมาฆบูชา ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ 
สวนลุมพินี โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ เข้าร่วมในพิธี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านการแสดงพื้นบ้าน ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้แก่คณะนักแสดง  
โดยการแสดงทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยประกอบ
เพลงพระราชนิพนธ์ และการแสดงล าตัด การแสดงหุ่นละครเล็ก และการ
แสดงโปงลาง พระราชนิพนธ์ และการแสดงลิเก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 
คน 

  36. จัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระหว่างวันที่ 
8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ พระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (วังหน้า) , วิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง , วิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง 

   



๔๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา (เนื่องในวันมาฆบูชา) กิจกรรม
ประกอบด้วยการท าบุญตักบาตร การรับฟังธรรมเทศนา การนั่งสมาธิ 
กิจกรรมการบ าเพ็ญโยชน์ เป็นต้น 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
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 ฟื้นฟู 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 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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      
นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อ านวยการส านักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และปลัด
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโบราณสถาน
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 

 
 
 
 



๔๙ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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
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 กรุ งเทพมหานคร       
เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะ 
เข้าชมและศึกษาผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของนายช่วง  มูลพินิจ 



๕๐ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(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 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน์  เกษตร
สุนทร) เป็นประธาน 
(๙) จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” (Thailand 
Museum Expo 2016 – Amazing Thai Museum) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การ
เสวนา เรื่อง “เก็บเพราะรัก” กิจกรรมโชว์ของสะสมล้ าค่า จัดนิทรรศการของ
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 
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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 
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 
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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
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
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วันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอัครราชทูต       
กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลชิงกิ สถานเอกอัครราชทูต          
กรุงโคเปนเฮเกนและสถานเอกอัครราชทูต กรุงออสโล เพื่อเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย สู่สายตามอารยประเทศ 
๗) จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  
- สัมผัสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙                 
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  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
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 



๕๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 เข้าร่วมการเสวนาเป็น
จ านวนมาก 

  ๓. การจัดพิมพ์หนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม 
- จัดพิมพ์หนังสือ “นิราศหนองคาย” แต่งโดยนายทิม  สุขยางค์  
(หลวงพัฒนพงศ์ภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
หนังสือ เมื่อวันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
- จัดท าหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” โดยจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวหนังสือ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ ) เป็นประธานในพิธี            
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 าบล

   



๕๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปากน้ าประแส อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยจะเปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ และ
อาทิตย์ 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  
(๓) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
ณ จังหวัดนนทบุรี  

  ๗. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๘ ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แก่ จัดงาน “ลอยกระทง รักษ์น้ า 
รักวัฒนธรรม” ณ บริ เวณลานกิจกรรม เ ชิงสะพานพระราม 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    ครั้งละไม่
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 

   

  ๙. การบรูณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการ
บูรณะโบราณสถานท่ีส าคญั ๑๗ แห่ง 

   



๕๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

   

  ๑๑. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
ค าแนะน า พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และการน าทุน
ทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมนวัตกรรมการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจัดนิทรรศการสี
ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่ง 
ได้แก่ ณ บริเวณชั้น 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 

   



๕๗ 
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  ๑๓. การผลักดันพระราชบัญญัตดิา้นวัฒนธรรม 
- การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  ๒๔ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นสมควรให้ร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. .... 
ประกาศใช้ เป็นกฎหมาย ซึ่ งปัจจุบัน  สนช .  น าร่ างพรบ .  เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อน าทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไป 
- พระบาทสมเด็จพระ 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  

   

  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

   



๕๘ 
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ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 และให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อส าหรับ
คนพิการ การรณรงค์อารยสถาปัตย์ในศาสนสถาน การ์ตูนเมืองนิรมิตแห่งจิต
ตนคร และเกมคุณธรรมแอนิเมช่ันออนไลน์ 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
คุณยกย่องเป็นสถานที่อารยสถาปัตย์แห่งปี 2559 โดยประเภท “ศาสนสถาน 
Friendly Design” มีวัดได้รับรางวัลดังกล่าว จ านวน 4 วัด ได้แก่ 
1. วัดบางไผ่ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี 
2. วัดคลองหนึ่งแก้วนิมิต จ.ปทุมธาน ี
3. วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี  
4. วัดพัฒนาราม จ.สุราษฎร์ธานี 

   



๕๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  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
อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 
เรื่อง ความส าคัญของสุโขทัยในประวัติศาสตร์ชาติไทยและบทบาทของกรม
ศิลปากรในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน โดยมีนายวรนิติ์ มุตตาหารัช 

   



๖๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 วันท่ี 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

   



๖๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คลังของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ๔๑ แห่ง รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ 
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) และคลังกึ่งจัดแสดง (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 เกี่ยวข้องรายงาน
สถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ อธิบดีกรมศิลปากร ได้มอบนโยบายในการอนุรักษ์
โบราณสถานและแนวทางปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา หลังได้รับ
ผลกระทบจากน้ าท่วม 

   

  21. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการและควบคุมการด าเนินงานโครงการ    



๖๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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  
นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ 
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

  22. โครงการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม ่“สักการะพระพุทธรปู 
ณ วังหน้าพระปฏิมาแห่งแผ่นดิน” ด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษสักการะ
พระพุทธรูป ณ วังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน “กราบบูชาพระพุทธปฏิมาใน
พระมหากรุณาพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า” 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  ๒๕๖๐ (ครั้ งที่  ๑) พร้อมทั้ ง เป็นวิทยากรบรรยาย  
เรื่อง “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช รัชกาลที่ ๙  ที่มีต่องานอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม” ร่วมกับ นายสุวิชญ์  
รัศมิภูติ , นายสหวัฒน์ แน่นหนา อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และนางสาวราศี 
บุรุษรัตนพันธุ์  เป็นผู้ด า เนินรายการ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ 

   



๖๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ผู้ อ านวยการส านั กพิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ  เป็นผู้ กล่ าวรายงาน  
ณ ห้องประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

       ครั้งที่ ๒ ด าเนินการจัดกิจกรรม “พิพิธภัณฑ์เสวนา” ครั้งที่ ๒ เรื่อง      
“พระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ” ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โรงเล็ก (ข้างพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร)  วิทยากร โดย ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  และ
นางสาวบุหลง ศรีกนก  

  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 
และจังหวัดระนอง ในการด าเนินงานครั้ งนี้  ได้รับความร่วมมือจาก  
นางตรีทิพย์ บัวริน หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง- 
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง และคณะ รวมถึงนักศึกษาฝึกงาน ที่มาร่วม
ดูแลรักษาเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน และหนังสือสมุด โดยการท า
ความสะอาด มัด ห่อ ตามหลักวิชาการ นอกจากน้ียังมีพระภิกษุ ผู้ดูแลเอกสาร
ของวัดร่วมด าเนินการและอ านวยความสะดวกแก่คณะท างานเป็นอย่างดี 
อีกด้วยผลการด าเนินงานได้ด าเนินงานส ารวจเอกสารโบราณ รวมทั้ งสิ้น ๗ 
แห่ง พบเอกสารโบราณ ๔ แห่ง ดังนี้  
๑. จังหวัดตรัง ส ารวจ ๒ แห่ง พบ ๒ แห่ง และได้ด าเนินการดูแลรักษา
เบื้องต้น จัดหมวดหมู่ ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จ านวน ๑๓๙ 

   



๖๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 ทางเจ้าอาวาสให้ข้อมูลว่ามีคัมภี ร์ใบลาน 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 าเนินงานใน
ฐานะเครือข่าย จ านวน ๙ รูป/คน อักษรที่ ใ ช้บันทักในคัมภีร์ ใบลาน  
ใช้อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นค าสอนทางพระพุทธศาสนา
ส่วนอักษรที่ใช้บันทึกในหนังสือสมุดไทย ใช้อักษรไทย ภาษาไทยโบราณ 
เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นต าราต่างๆ เช่น ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ ต าราอักษร
ศาสตร์ วรรณคดี กฎหมาย เป็นต้น ถือว่าเป็นการสืบทอดองค์ความรู้  



๖๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ 
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 

จ านวน ๒๓๙ คน 
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 
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การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  26. ร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖0 ระหว่างวันที่ 25 - 27 มกราคม 
2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ด าเนินการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม โดยการน านักแสดงเข้า
ร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี ๒๕๖0 ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชม โดยได้มี
การจัดชุดการแสดงต่างๆ ดังน้ี 
     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 
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นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

     โดยมีผู้ร่วมงานให้ความความสนใจเป็นจ านวนมาก 
  27. โครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์ 

      - วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 
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 
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

   

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

   



๖๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  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 

   

  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 อีกทั้งเพิ่มมูลค่า ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน และมุ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนนโยบาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่สร้างความมั่นคงทางมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชน สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม  
มีภูมิคุ้มกัน น าไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน กิจกรรมในงาน
ประกอบด ้วย การน า เสนอภาพเก ่า เล ่า เ รื ่อ ง เม ืองแพร ่ การแสดง

   



๗๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 
      ครั้งท่ี ๑ ด าเนินการจัด ในวันที่ 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
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 า วสุ กั ญญ า  เ บ า เ นิ ด  ผู้ อ า น ว ย กา ร อุ ท ย า น ปร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์
พระนครศรีอยุธยา และนางศาริสา จินดาวงษ์ ผู้อ านวยการพิพิธภัณฑสถาน

   



๗๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

แห่งชาติ เจ้าสามพระยา ร่วมพิธีด้วย บรรยายโดย ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์
กุล 

  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/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เจ้าสามพระยา และอุทยาน
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร  
เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
พร้อมท้ังนางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้อ านวยการบริหารกลาง กล่าวต้อนรับ โดยมี
คณะนักศึกษา อาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร จ านวน ๘๒ คน ได้จัดบรรยายเรื่อง ประวัติศาสตร์  
ความเป็นมา และความส าคัญของพระราชวังบวรสถานมงคล (วั งหน้า)  
จากอดีตถึงปัจจุบัน โดยนางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ภัณฑารักษ์ช านาญการ
พิเศษ 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 

   



๗๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

และนางสาวมัณฑานา ยุบล เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ช านาญงาน เป็นวิทยากร  
ยังมีการบรรยาย  เรื่องความเป็นมาและความส าคัญของวัดบวรสถาน
สุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) พร้อมชมจิตรกรรมฝาผนัง โดยนายวงศ์ฉัตร 
ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรม (ข้าราชการบ านาญ)  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม
ของชาติให้แก่ นักเรียน นักศึกษา เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน อันจะน าไปสู่ความสัมพันธ์อันดี และ
การบูรณาการร่วมกันอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป 

  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  
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 

   



๗๓ 
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ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเช่ือมโยง
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วน 
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ และสอดคล้องกับ
ประเด็นท่ี 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   ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
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Battle” สนามประลองยุทธ์กราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๙ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน และสตูดิโออมรินทร์ทีวี 
โดยที่บรรยากาศในการแข่งขัน จะน ามาเผยแพร่ในรายการ “ชนช้าง กราฟิค : 
Graphic Design Battle” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๘.๒๐ น.      
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยทางช่อง Amarin TV ๓๔/๔๔ จ านวน ๔
ตอน ระหว่างวันท่ี ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  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
ผลงานศิลปะร่วมสมัยตั้งแต่ รุ่นที่ 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 
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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 เมื่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๕๙              
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) เป็นประธาน 

  ๘. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์) และ
คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ Mr. Tsuchiya ผู้จัดการด้านการ
ต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) กรุงโตเกี่ยว ประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อหารือการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย และเยี่ยมชมคลังและ       
การจัดการผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ 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 ได้
มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาของ
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สถาบันฯ ในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การเรียนรู้ ปลูก
จิตส านึก และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม ให้สืบต่อไป โดยในเดือนธันวาคม 
2559 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาทางด้านการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันฯ ดังนี้ 
     - วันท่ี 7 – 9 และ 22 - 24 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แก
รนด์ 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
นโยบายของรัฐบาล ด้านการจัดการเรียนการสอน ประเทศไทย 4.0 

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

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
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
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 
 

   

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

๑. โครงการเด็กไทยกับไอที ปี ๓ (๒๕๕๘) เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อไอทีให้เกิด
ประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม รวมถึงสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองถึง
ผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็ก 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

   
 



๗๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ดิจิตอล
อาร์ต (รักบ้านเกิดตอบแทนคุณแผ่นดิน) โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ที่พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งท่ี ๑ ระหว่างวันท่ี ๒๙ 
ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรี
ยล 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 
๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง 
๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง 
๕) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ด าเนินการอบรม ๑๖ ครั้ง 

  ๒,๗๖๔,๕๐๐.- 

  ๕. การด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป้าหมายเพื่อเฝ้าระวัง
สภาพปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

   



๗๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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
ร่วมสมัยราชด าเนิน (ยกเว้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ ๑๖ -๑๗ เมษายน 

  ๕,๐๐๐,๐๐๐.- 



๘๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 (พล
เอก  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 เ ยาวชนสู่ พิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ ปร าจีนบุ รี  ในหั วข้ อ 
“ประวัติศาสตร์      สรรสร้าง พิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมพาเพลิน” เมื่อ
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี โดย
กิจกรรมเป็นการบรรยายความรู้ด้านปะวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดีของจังหวัด
ปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ความเป็นมาของท้องถิ่น ตลอดจนร่วมกัน

   



๘๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน 
  ๙. ร่วมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน 

๒๕๕๙ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
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. จัดการเรียน การสอนด้านศิลปวัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอนนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และทัศนศิลป์ 
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การ
เรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยมีการจัดตั้ง
วิทยาลัยนาฏศิลป์ท่ัวประเทศ จ านวน ๑๒ แห่ง 

   

  ๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม 
- โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑๙ 
– ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๑๒๐ คน ณ พุทธสถาน
ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม 
- ด าเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมส าหรับเยาวชน ระหว่าง

   



๘๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วันท่ี 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 
 

  ๑๒. การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม 
- วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประชุมกลุ่มย่อย         
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมชุมชน
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

   



๘๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

กุมารี โรงเรียนวัดสังเวชบางล าพู โรงเรียนวัดยานนาวา โรงเรียนวัดทองสุ
ทธาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน โรงเรียนวัดรวก โรงเรียน
วัดอัมพวัน 

  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

   



๘๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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
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 ดังนี ้
- ชุมชนหมู่บ้านท ากลอง จังหวัดอ่างทอง  
- ชุมชนไทยพวน จังหวัดนครนายก 
- ชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์บ้านถ้ าเสือ จังหวัดเพชรบุรี 
- ชุมชนบ้านต้นตาล จังหวัดสระบุรี 
- ชุมชนบางหลวง จังหวัดนครปฐม 
- ชุมชนบ้านดอน จังหวัดระยอง 
- ชุมชนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรามัญ จังหวัดกาญจนบุรี 

   



๘๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- 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
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพและศิลปินศิลปาธร และยังเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจ สนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสแสดงผลงานศิลปะการละคร  
นอกจากน้ียังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ส่งเสริมเครือข่ายศิลปิน และผู้สนใจ
ในสาขาศิลปะการแสดงให้กว้างขวางและมีความต่อเนื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 
19 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2559 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน โดย
วิทยากรผู้เช่ียวชาญทางด้านศิลปะการละครร่วมสมัย อาทิ พิเชษฐ กลั่นช่ืน 
ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2549 นิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปา
ธร สาขาศิลปะการแสดง ประจ าปี 2553 ด าเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านการเขียนบทละครเวที  อรรถพล  ปานดี และ กรณิภา ดวงมุสิทธิ์ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการเขียนบทละครซิทคอม พันพัสสา ธูปเทียน ครูสอนการ
แสดงขั้นพื้นฐาน เป็นต้น กิจกรรมประกอบด้วย 
- องค์ประกอบละคร 

   



๘๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

- การออกแบบแสงในละครเวที 
- การออกแบบเสียงในละครเวที 
- เทคนิคการเขียนบทละครซิทคอม 
- เทคนิคการเขียนบทละครเวที 
- การแสดงข้ันพ้ืนฐาน 
- การสร้างสรรค์ละครเวที 
- การบรรยายเรื่อง “ร่วมสมัยไทย...ไม่ใช่ Contemporary”  
และปิดท้ายด้วยการแสดงผลงานของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในการนี้มีผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 

  21. กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว และขาดแคลน เมื่อ
วันพุธท่ี 11 มกราคม 2560 อธิบดีกรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) เป็น
ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้อ านวยการกองศาสนูปถัมภ์ (นายเกรียงศักดิ์ 
บุญประสิทธิ์) และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
สะโง๊ะ บ้านดอยสะโง้ ต าบลศรีดอนมูล อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

   

  22. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม ๒๕๖๐ ด าเนินการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 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
เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐเเละภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมฯ  
ณ ท าเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

   



๘๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

2) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
(ดร .พงศ์ศักติ ฐ์  เ สมสันต์ )  เป็นประธานในพิ ธี เปิด งาน พร้ อมด้ วย 
เจ้าหน้าท่ีกรมการศาสนา ส านักงานเลขานุการกรม ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
3) สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
(นาย อัศวิน 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  ของพระองค์มา เป็นแนวทางด า เนิน ชีวิ ต  โดยจัดขึ้ นที่
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  



๘๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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) พร้อมด้วย 
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าพบพระศากยวงศ์วิสุทธิ์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการ
เผยเ เผ่การ์ตูน เมืองนิ รมิตร จิตตนคร  ณ วัดบวรนิ เวศราชวรวิหาร 
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

   

  24. การประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมใน
สังคมธรรม เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. กรมการ
ศาสนาจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
คุณธรรมในสังคมธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อพิจารณาการเผยแพร่การ์ตูน 
แอนิเมช่ัน ชุดเมืองนิรมิตเเห่งจิตตนคร ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยมี นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นประธานใน
การประชุมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการศาสนา ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้อง
ประชุมกรมการศาสนา ช้ัน ๑๒ 

   

  25. ถ่ายรายการอาสาตามหาคนดี เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 อธิบดี
กรมการศาสนา (นายมานัส ทารัตน์ใจ) ถ่ายรายการอาสาตามหาคนดี  
โดยจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ MCU TV ทุกวันจันทร์ เวลา 9.30 - 
10.30 น. ณ กรมการศาสนา ช้ัน 15  

   



๘๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  26. โครงการบริการความรู้สู่ชุมชน : พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมน าอ่าน
ของหอสมุดแห่งชาติ 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 ศักดา
เดช ผู้อ านวยการส านักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวรายงาน ส าหรับโครงการ
นี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง 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. นาย
อนันต์  ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สวนหย่อม
ด้านหน้าอาคารหอสมุดแห่งชาติ จัดโดยส านักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย การขับร้องเพลงและดนตรี เพลงของพ่อ สาธิตงานช่าง
ศิลปกรรม รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ หนังสือสู่ชุมชน คิดเขียนเพื่อพ่อ กิจกรรม 
อ่านเรียน เพียรตามพ่อ จดจาร งานของพ่อ ต้นไม้ของพ่อ สานต่อที่พ่อท า 
และกิจกรรมบทเพลงของพ่อ 

   



๙๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  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 ถึงวันท่ี 17 กันยายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ สัปดาห์
ที่ 1 และ 3 ของเดือน) ตั้งแต่เวลา 14.30 – 19.00 น. ณ บริเวณ สยามส
แควร์วัน และสยามสแควร์ ซอย 5 กิจกรรมประกอบด้วย 
 - การกิจกรรมสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย และสอนปฏิบัติ (Workshop) สาขา
ทัศนศิลป์ อาทิการวาดเส้น ภาพเหมือนบุคคล/ภาพล้อเลียน งานประดิษฐ์ 
D.I.Y. 
 - กิจกรรมการแสดง/ดนตรีร่วมสมัย 
 - การเปิดพื้นท่ีใหศ้ิลปินจ าหน่ายผลงานร่วมสมัย 

  13,800,000.-  
(งปม.ทั้งโครงการ) 



๙๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

       ทั้งนี้ ในสัปดาห์แรกก็การจัดงานที่ผ่านมา มียอดรายได้จากการขาย
ผลงานศิลปะร่วมสมัย เป็นเงิน 1,190,697 บาท และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 26,300 คน 

  30. โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนรักษาศีล ๕ โดยจัดกิจกรรมการเเข่งขันเพื่อ
ส่งเสริมศีลธรรมส าหรับนักเรียน วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา 0
๘.๓๐ น. รองอธิบดีกรมการศาสนา (นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล) เป็น
ประธานในพิธี โดยมีพระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมเขตบางพลัด (นางนฤมล 
เลี้ยงรักษา)ส านักงานเขตบางพลัด คณะครู นักเรียน ประชาชน ผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา 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  

   



๙๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  33. จัดอบรมแกนน าเยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต “พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แกนน าในโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงของผู้น านักศึกษา” ร่วมกับ
มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(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 ซึ่ง
มีผู้เข้าร่วมกว่า 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 ได้แก่ 
    - Workshop ภาพพิมพ์แกะไม้ 
    - Workshop ทอผ้า  
    - Workshop ปักผ้ารองแก้วลายการ์ตูน  
    - Workshop ผ้ามัดย้อม  
    - Workshop ตุ๊กตาแพทเวิค  

  130,000.- 



๙๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

    - Workshop Painted Plant Pots (เพ้นท์กระถางต้นไม้)  
    - Workshop กัดกระจก  
    - Workshop ลายรดน้ า  
ในการนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 384 คน 

  35. กิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ รุ่นท่ี 4 ประจ าปี 2560 
ก าหนดจัดกิจกรรมช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 
กรกฎาคม 2560 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน มีนักเขียนหน้าใหม่ที่มีผลงาน
เผยแพร่ตามสื่อสังคมออนไลน์ ให้ความสนใจส่งตัวอย่างผลงานเข้ามาเพื่อ
คัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 70 คน ซึ่งคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากร 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 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  

   



๙๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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. จัดพื้นที่ นิทรรศการเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ
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 จังหวัดเชียงใหม่ 
- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยช้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมการดื่มชากาแฟ และ

   
 
 



๙๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

วัฒนธรรมการด ารงชีพของชนเผ่า ๘ ชาติพันธุ์ ณ ลานวัฒนธรรมบ้านวาวี 
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    



๙๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 

  ๖. กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเทศกาล “กรุงเทพฯ : เมืองอาหาร
อร่อย” ณ หอประชุมเล็ก  ศูนย์ วัฒนธรรมแห่ 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 

   

  ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ    



๙๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดท า      
แอปพลิเคชัน ที่มีช่ือว่า Thai Culture Mobile Application ขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล  เป็น
แอปพลิเคชันแผนที่แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี ๑๐ 
กิโลเมตร จากต าแหน่งผู้ใช้งาน ช่วงเริ่มแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพฯให้
แสดงผล  ๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบค้นองค์

   



๙๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ความรู้เรื่องวิถีถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย
มรดกโลก ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะท าการสืบค้นข้อมูลองค์ความรู้จากทุก
หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็น
ข้อมูลเกี่ยวกับ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ 
ตลาดร้อยปี แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซียน แหล่งผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านกลอง หมู่บ้านจักสาน 
หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอล า โนรา หนังตะลุง 
ง้ิว เทศกาลงานบญุ เช่น งานประเพณีชักพระ งานบุญบั้งไฟ งานเผาเทียนเล่น
ไฟ การแสดงศิลปกรรมหัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม 
สถาปัตยกรรม  

  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 และการพัฒนาความรู ้
สร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   

ข้อสั่งการ การส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย          
  ๑. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ค่านิยม ๑๒ ประการ  

๒ ครั้ง 
   



๙๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  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 
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จ านวน ๗๖ คัน 

  ๒๖๒,๑๕๐.๕๐.- 

  ๕. จัดท าข้อมูลรณรงค์ปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรม โดยมี
ช้างเจ้าขุนเป็นตัวละครแสดงการยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่าน 
Application “Line” (Line Official) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ – 
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   

  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 

   



๑๐๐ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 ในเทศกาลภาพยนตร์ เมืองคานส์ ครั้ งที่  ๖๙           
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผล
การจัดกิจกรรมมีผู้สนใจขอนัดเพื่อเจรจาร่วมลงทุนร่วมทั้งสิ้น ๓๙ การเจรจา  

   

  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.- 



๑๐๑ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  ๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฉาย
รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง "เทริด” โดยมีผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙               
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ช้ัน ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน 

   

  5.  พิธี เปิด เทศกาลภาพยนตร์ โลกแห่งกรุ งเทพ ครั้ งที่  14 (Opening 
Ceremony of 14 World Film Festival of Bangkok 2017) โดยดร.ฉวี
รัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธี
เปิดเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 14 (Opening Ceremony of 
14 World Film Festival of Bangkok 2017) โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุล
ชัย 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 

   

  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

   



๑๐๒ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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     
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 จังหวดัปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕. จัดอบรมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัว ร่วมใจ
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล รุ่นที่ ๙” ณ วัดพิชิตปิตยาราม อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร) 

   



๑๐๓ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จ านวน ๑๒๐ คน 
๖. จัดอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙       
ณ วัดสว่างคงคา อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
กาฬสินธุ์ (นายวนิัย 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 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  

   



๑๐๔ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 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 าความเป็นไทยสู่ใจประชาชน กิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย  
ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ และการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบ 
Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  

   



๑๐๕ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 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 ควร
รู้” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ โดยมี 
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป็นประธานพิธีเปิดได้รับ
เกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถา
พิเศษ 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 

   



๑๐๖ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ 
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลกัในการ
ขับเคลื่อน 
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม 

   

ข้อสั่งการ การรณรงค์ความเป็นไทย 
  ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘     

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

   

  ๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ๑ ครั้ง    
  ๓. จัดท าข้อมูลปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรมโดยมีช้างเจ้า    



๑๐๗ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ขุนเป็นตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่าน Application 
Line ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ 

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

   

  ๕. กระทรวงวัฒนธรรม ก าหนดนโยบายให้บุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก
วันพฤหัสบดี 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

   



๑๐๘ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

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 

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
ประเด็นท่ี ๑ มีความเช่ือมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน  
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     

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


๑๐๙ 
 

นโยบายรัฐบาล 
เร่ือง/ประเด็น/มติ/ 

ข้อสั่งการ 
ผลการด าเนินงาน/ 

การใช้กลไกประชารัฐ 
ปัญหา/ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้ช่ืองาน “ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ 
ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข” โดยแบ่งเป็น ๔ กิจกรรม สัปดาห์แรก ๑-๗ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดมั่งมี  สัปดาห์ที่สอง  
๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างรัก สัปดาห์
ที่สาม ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก าหนดจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างสุข       
มีการน าศิลปินแห่งชาติมาร่วมกิจกรรม สัปดาห์สุดท้าย ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ก าหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างบุญ นอกจากนี้ยังมีการ
แสดงผลงานทางวัฒนธรรมและการจ าหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตัวสินค้า
มาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผ่านเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม 
ทุกวัน 

   

  สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ 
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 ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ 

   



๑๑๐ 
 

 

 
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 


