๑
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๒
รอบ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
นโยบายรัฐบาล
ข้อสั่งการ
นโยบาย ๑ การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒๔ กิจกรรม โดยในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดงาน “พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมใหญ่
ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน พร้อมด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน องค์กร
เครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
(๒) จัดพิธีน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารใหม่สวนอั มพร ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาเนินการร่วมกับวัดศรีสุดาราม
(๓) จัด งาน “พลัง ศิล ปิน รวมใจ แสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช” เมื่ อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย เขตห้ ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นายวี ร ะ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
โรจน์พจนรัตน์) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวง
วัฒ นธรรม ศิ ล ปิ น พื้ น บ้า น องค์ กรเครื อ ข่ ายทางวั ฒ นธรรมและประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม
(๔) กระทรวงวั ฒ นธรรมโดยสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ล ป์ ด าเนิ น การแสดง
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย การแปรอักษรน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย จัดกิจกรรมลงนาม
แสดงความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อวันที่ ๓, ๑๔ และ ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
(๕) จัด “มหกรรมโนรา” พลังศิลปินรวมใจ แสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเทิดพระเกียรติ
และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในฐานะองค์
อัครศิลปิน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ยผู้ ช่ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงวั ฒ นธรรม
เลขานุ ก ารรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการวัฒนธรรมจังหวัดจากทั่วประเทศ ประชาชน คณะครู
และนักเรียน ในจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจานวนมาก
(๖) จั ด งาน "มหกรรมลิ เ ก" พลั ง ศิ ล ปิ น รวมใจ แสดงควา มอาลั ย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ เวทีต้นแม่น้าเจ้าพระยา เทศบาลนครนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
เป็นประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร
กระทรวงวั ฒ นธรรม ศิ ล ปิ น ลิ เ ก จ านวนกว่ า ๓๐๐ คน และประชาชน
เข้าร่วมงานจานวนมาก
(๗) จัดงาน "มหกรรมการแสดงพื้น บ้านล้านนา" พลังศิลปินรวมใจ แสดง
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ เวที ล านพระบรมราชานุส าวรี ย์
สามกษั ต ริ ย์ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ โ ดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ธนะศั ก ดิ์
ปฏิมาประกร) เป็นประธาน พร้อมด้ วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ อธิบดีกรมส่งเสริม
วัฒ นธรรม คณะผู้ บริ หารกระทรวงวัฒ นธรรม ศิล ปิน พื้น บ้า น จานวนกว่ า
๒๙๙ คน มหกรรมกลองล้านนา ๔๙๙ คน กลองตึ่งโนงประกอบฟูอนเทียน
๙๙๙ คนและประชาชน เข้าร่วมงานจานวนมาก
๒) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม โดยในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เจ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวงวั ฒ นธรรมปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจ าศู น ย์ อ านวย
ความสะดวกแก่พระสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมถวายพระราชกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณท่าราชวรดิษฐ์
ตรงข้ามประตูเทวาภิรมย์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๒ ) กร ะ ทรวงวั ฒ นธร รม ร่ วม กั บ ค ณ ะกร ร ม กา ร อิ ส ล า ม ป ร ะ จ า
กรุ ง เทพมหานคร ศู น ย์ มุ ส ลิ ม ศึ ก ษา สถาบั น เอเชี ย ศึ ก ษา จุ ฬ าลงกรณ์

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
มหาวิทยาลัย มูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม สานักข่าวมุสลิมและเครือข่ายมุสลิม
จัดแสดงนิทรรศการ “มุสลิมร้อยใจ ถวายอาลัย ธ ภูมิพล” โดยมีองคมนตรี
(พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็นประธานเปิดงาน ณ ลานพลาซ่า อินดอร์ สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
๓) จัดนิท รรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม โดยในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) จัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่ วมไว้ อาลั ย ถวายพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพ ลอดุล ยเดช
ของศิลปินกว่า ๓๐ คน ผลงานรวมมากกว่า ๓๐ ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่
๑๘ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
ณ ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน
(๒) จัดนิทรรศการ “๙ ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่
๒๘ ตุ ล าคม – ๓๐ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ ณ ลานด้ า นหน้ า สั ง คี ต ศาลา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ พระนคร ในวาระครบรอบ ๕ วั น การบ าเพ็ ญ
กุศลปัณรสมวาร โดยจัดแสดงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน
ชาวไทย หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ภาพพระราชกรณี ย กิ จ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพบันทึกเหตุการณ์จากประชาชนกว่า ๑,๐๐๐ ภาพ
คัดเลือกมาจัดแสดง ๑๗๘ ภาพ มีประชาชนเข้าชมนิทรรศการเป็นจานวน
๑๔๑,๓๘๑ คน
(๓) จัดนิทรรศการ “ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” แสดงภาพถ่ายเหตุการณ์
ประวัติศ าสตร์ที่เ กี่ยวข้อ งกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ -

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
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เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้บันทึกไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๕๙ เป็นต้นมา เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งจะจัดแสดงระหว่าง
วันที่ ๑๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น ๒ ศูนย์การค้า
สยามพารากอน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)
เป็ น ประธาน พร้ อ มด้ ว ยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นายวี ร ะ
โรจน์พจนรัตน์) และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสยามพารากอน
และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจานวนมาก
๔) จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
(๑) จั ดท าหนั งสือ “พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุล ยเดช”
และหนังสือ “๙๙ พระบรมราโชวาท น้อมนาราษฎร์ร่มเย็นเป็นสุขศานต์ ”
พร้ อ มทั้ ง จั ด งานแถลงข่ า วเปิ ด ตั ว หนั ง สื อ โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ณ ห้ อ งจั ด แสดงนิ ท รรศการ “ทรงสถิ ต ในดวงใจไทยนิ รั น ดร์ ”
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(๒) จั ด ท าหนั ง สื อ “รวบรวมค าศั พ ท์ เ กี่ ย วกั บ พระราชพิ ธี พ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” โดยมอบให้สื่อมวลชน
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ทาเนียบรัฐบาล
๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
๑) จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ Bike
for Mom และมอบโล่รางวัลการประกวดภาพถ่าย จากกิจกรรมฯ ในเดือน
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พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒) จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๗ กิจกรรม
๓) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒ นธรรมพร้อมด้ว ยข้า ราชการระดั บสูงของ
กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมบันทึกเทปรายการ ถวายพระพร เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้ อ งส่ ง ๑ อาคารออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
๔) ดาเนินโครงการตามหาบุคคลในภาพพระกรณี ยกิจ รวม ๘ คน เพื่อให้
ประชาชนได้ รั บ รู้ ถึ งพระราชจริ ย วั ต รอั น งดงามของสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ
พระบรมราชิ นี น าถ ทั้ ง นี้ ไ ด้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ บุ ค คลในภาพทั้ ง ๘ คน
มาเผยแพร่ ถึ งความภาคภู มิ ใ จ ถ่ า ยทอดความรู้ สึ ก และส านึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรม
แห่ ง ประเทศไทย โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นายวี ร ะ
โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
๕) ดาเนินโครงการผ้าไทยร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมประกอบด้วย
- การเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัย จานวน ๒๘ ชุด ที่ผ่านการออกแบบและ
ตัดเย็บจากผ้าไทยร่วมสมัย ซึ่งเป็นผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระ
นางเจ้า ฯ พระบรมราชิ นีนาถ โดยฝีมือของนักออกแบบเครื่องแต่ งกายที่ มี
ชื่อเสียงของประเทศ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อีเดนโซน ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
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- จัดการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยร่วมสมัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านผ้าไทย
โดย WISHARAWISH วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส
สหรัฐอเมริกา
๖) จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ จานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่
- จั ด พิ ธี เ จริ ญ นวั ค คหายุ ส มธั ม ม์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๙ สิ งหาคม
๒๕๕๙ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
- จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ ๑๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน
- จัดพิธีทางศาสนามหามงคล และงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความ
สมานฉั น ท์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ณ ศู น ย์
วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร) เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้นา
ศาสนา ๕ ศาสนา เข้าร่วม
๗) จัดงานย้อนรอยวิถีชุมชนสานศิลป์ ถิ่นบัวงาม จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน
๒๕๕๙ ณ วัดโบสถ์ ตาบลบางกระบือ อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี
ผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงวั ฒ นธรรม (ดร.ฉวี รั ต น์ เกษตรสุ น ทร)
เป็นประธาน
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๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่อง “สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์” โดยมีที่
ปรึ ก ษารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม (นายพงศ์ ศั ก ติ ฐ์ เสมสั น ต์ )
เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอจดหมายเหตุ
แห่ งชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยนิทรรศการจัดให้เข้าชมระหว่างวันที่
๗ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. วันจันทร์ –
ศุกร์ เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(๒) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และจัดพิธี
เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ นวั ค หายุ ส มธั ม ม์เ นื่ อ งด้ ว ยนพเคราะห์ / สื บ พระชาตา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ อาคาร
มหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๓ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมกิจกรรม
(๓) จั ด การแสดงโขนเฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ ณ โรงละครแห่ งชาติ กรุ งเทพฯ
จานวน ๓ ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ ๑ “พระเกียรติยศพระพรตอุปราช” เมื่อ
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีการถ่ายทอดสดทาง ช่อง NBT ตั้งแต่
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ตอนที่ ๒ "ตามรอยบาทพระอวตารปราบมารร้ า ย"
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: Thai Culture เมื่อวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้น ไป ตอนที่ ๓ "อสูร พ่ายบารมี
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จักรีวงศ์" ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live: Thai Culture เมื่อวันที่
๒๕ กรกฎาคม เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
(๔) จั ด นิ ท รรศการเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
- เรื่อง “เจ้าฟูานักบิน” ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณ
ชั้น ๓ โซน Feel Fit ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี
- เรื่อง "สยามมกุฎพิสุทธิ์ศิลป์" 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) จัดกิจกรรมตามหาบุคคลในพระกรณี ยกิจเฉลิมพระเกียรติฯรวม ๗ คน
เพื่อเป็นการเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดงาน
แถลงข่าว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๐ กิจกรรม
๒) จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม
๓) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต่างประเทศ ๑ กิจกรรม
๔) จัดกิจกรรมทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๕ กิจกรรม
๕) จัดการแสดงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจัดการประกวดดนตรีและการแสดง
พื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติฯ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การแสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดทั้ง ๔ ประเภท ออกอากาศรายการ
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คุณพระช่วย ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี ทั้งนี้ ได้ออกอากาศการ
แสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภทหมอลา เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ และ ออกอากาศการแสดงของคณะที่ชนะเลิศการประกวดประเภท
โนรา เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๖) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการวาดภาพเทิดพระเกียรติ
สมเด็ จ พระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด
“สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน” เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน
๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

๗) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินไป
ทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีวรินทิราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่
๑๐ กั น ยายน ๒๕๕๙ ณ โรงหล่ อ ส านั ก ช่ า งสิ บ หมู่ กรมศิ ล ปากร จั งหวั ด
นครปฐม
๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๙ พรรษา ๔ กรกฎาคม
๒๕๕๙
(๑) จั ด พิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ น วั ค หายุ ส มธั ม ม์ เ นื่ อ งด้ ว ยนพเคราะห์ / สื บ
พระชาตา เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดไตร
มิ ต รวิ ท ยาราม เขตสั ม พั น ธวงศ์ กรุ ง เทพมหานคร โดยมี ที่ ปรึ ก ษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์) เป็นประธาน
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(๒) จัดการแสดงดนตรีกู่เจิ้ง และการบรรเลงกู่เจิ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี
(๓) จั ด กิ จ กรรมตามหาบุ ค คลในภาพแห่ งความทรงจ าเพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม
พระเกียรติฯ และเผยแพร่พระกรณียกิจอันทรงคุณค่าในด้านต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ
รวม ๕ คน ที่ได้มีโอกาสถวายงานพระองค์ในการเสด็จพระราชดาเนินทรงงาน
ตามท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศในหลากหลายด้าน โดยจัดงาน
แถลงข่าว เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์และพระมหากษัตริย์ของไทย
ในอดีต ตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑) จัดกิจกรรมทางศาสนา ๓ กิจกรรม
๒) จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ ครั้ง
๓) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วาระ
ครบ ๑๐๙ ปี เสด็จฯประพาสหัวเมืองเหนือ กรมศิลปากร ร่วมกับมูลนิธิ
เพชรรัตน – สุวัทนา ดาเนินการจัดในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคาแหง
๔) จัดกิจกรรมเผยแพร่เกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร
๗. โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจาปี ๒๕๕๙ กิจกรรมประกอบด้วย
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การขับร้อง เรื่อง “ร้องเพลงรักบทพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ ๖” จานวน
๑๕ เพลง ดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมหอสมุดดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อม
สิรินธร สานักหอสมุดแห่งชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ คือมีการดาเนินการโดยเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อน
ประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ประเด็ น ที่ ๓ การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ในการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความ
๑. โครงการค่ายเยาวชนร่วมสมัยประสานสายใยชายแดนใต้ “เยาวชนรักบ้านเกิด
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปักษ์ใต้บ้านเรา” ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๕ โรงเรียน
๒. จัดการกิจกรรมทางวิชาการ ๗ ครั้ง
- จัดเสวนาศาสนิกสัมพันธ์ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ “ศาสนาเชื่อมใจ ใต้สันติสุข”
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
- วัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข “รักษ์วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล”
เดือนมกราคม ๒๕๕๙
- จั ดโครงการศาสนิ กสั มพั นธ์ จั งหวั ดยะลา ประจ าปี ๒๕๕๙ เมื่ อวั นที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว อาเภอ
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เมือง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๕๐ คน
- จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมรดก
ทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
- จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน "มโนราห์" ภายใต้
โครงการสืบสานวัฒนธรรมชายแดนใต้ จังหวัดยะลา ประจาปี ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์
ภาษาไทย และห้องศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนสตรียะลา อาเภอเมือง
จังหวัดยะลา
- ประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ (ปัตตานี ยะลา และสตูล)
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยเป็นการหารือร่วมกับคณะทางาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) ณ จังหวัด
ปัตตานี
- จัดกิจกรรมเรียนรู้ประจาสัปดาห์ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มัสยิดตาห์ซี
นุลออิสลาม จังหวัดยะลา บรรยายเรื่อง การแสวงหาความรู้สาหรับมุสลิมนั้นเป็น
สิ่งที่ บังคับมุสลิมทุกคนให้มีหน้าที่ต้องศึกษาหาความรู้จะด้วยวิธีการใดก็ตามแต่
จะด้วยการอ่าน การฟังบรรยายหรือแม้กระทั้งการเรียนรู้ในรูปแบบที่ผ่านสื่อต่างๆ
เพื่อแสวงหาความโปรดปรานจากอัลลอฮ. มีผู้เข้าร่วม ๕o คน
๓. จัดงานวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
- “รักษ์ วิถีถิ่น วิถีไทย ก้าวไกลสู่สากล” ประจาปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐
มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จังหวัดปัตตานี เป็นความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงวัฒนธรรม ศอ.บต. กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า หน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายใต้ภาคใต้ และประชาชนในพื้นที่
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- มหกรรมการจัดการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะชายแดนใต้ มีการมอบ
เกียรติบัตร โล่ และรางวัลแก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนระดับจังหวัด/อาเภอ
โรงเรียนปอเนาะ ศิษย์เก่าดีเด่นในจังหวัดชายแดนใต้ จัดนิทรรศการของศูนย์
การศึกษานอกโรงเรียน ๓๘ อาเภอ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัด
ปัตตานี
๔. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี และมูลนิธิเทพปูชนียสถาน
จัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟูา มหาสมโภช เจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว ประจาปี ๒๕๕๙ ในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลเจ้าแม่
ลิ้มกอเหนี่ยว อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
๕. จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ ส อนกี ร ออาตี ประจ าต าบล ในโครงการ
วัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชายแดนใต้
ภายใต้โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) ตามโครงการทุ่งยางแดง
โมเดล ระหว่ า งวั น ที่ ๓-๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สุ เ หร่ า บ้ า นบื อ แนบาโก
อ.กรงปินัง จ.ยะลา
๖. จัดกิจกรรมในโครงการวัฒนธรรมชุมชน : กระบวนการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนชายแดนใต้ ภายใต้โครงการสร้างชุมชนศรัทธา (กัมปงตักวา) โดยจัด
กิ จ กรรมเสวนาธรรมและเวที ช าวบ้ า น จั ด อบรมอุ ซ ตาดสอนอั ล -กุ ร อาน
ในระบบกีรออาตีในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา นราธิวาส ยะลา ระหว่างวันที่
๒๑-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
๗. จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH ๒๐๒๐ รุ่นที่ ๕
เพื่อกระตุ้นจิตสานึกของเยาวชนต่อปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทย พร้อมลุก
ขึ้นมาปฏิ เสธการคอร์รัป ชั่นทุ กรูป แบบ โดยเปูาหมายสาคัญคื อ สร้างพลั ง
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เครือข่ายเยาวชนให้ เป็นแนวร่ วมในการต่ อต้านคอร์ รัปชั่นในมหาวิทยาลั ย
มีนักศึกษาสนใจเข้ าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้ น ๕๘ คน จาก ๑๓ มหาวิทยาลัยใน
ภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ถึง ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบีพี
สิมิหลา โฮเทล แอนท์ รีสอร์ท อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๘. สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้กับสภาวัฒนธรรม
๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอในจั งหวั ด สงขลา โดยกิ จ กรรม
ประกอบด้วย การฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายวัฒนธรรม จัดมหกรรมการแสดง
พื้นบ้าน ระหว่าง ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดโครงการ “กริช” มรดกไทย
มรดกอาเซียน ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๙. กระทรวงวั ฒ นธรรมสนั บ สนุ น งบประมาณในการส่ งเสริ ม งานสื บ สาน
วัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ
อาเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยนายเถกิงศักดิ์ ยกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นราธิวาสเป็นประธาน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง
วัฒนธรรม มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ ทั้ง ๓ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๖
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็ น ที่ ๓ มี ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายโดยการส่ งเสริ ม การ
ท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ ๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๕ กิจกรรม
นานาประเทศ
โดยในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ นานักเรียนนักศึกษา จานวน ๒๐ คน เข้าต้อนรับ
ผู้นาและผู้แทนราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมการ
ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่ ๒ (2nd ACD Summit) เพื่อ
ผลักดันให้ประเทศสมาชิกใช้จุดแข็งเรื่องความหลากหลายของเอเชียมาช่วย
ขั บ เคลื่ อ นศั ก ยภาพในการสร้ า งสมดุ ล ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ของโลกและขจั ด
ความเหลื่ อ มล้าระหว่ า งอนุ ภู มิ ภ าคในเอเชี ย เมื่ อ วั น ที่ ๘ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ไปยังต่างประเทศ ๘ กิจกรรม โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเส้นทาง
สายไหมทางวั ฒ นธรรมครั้ ง ที่ ๑ และเข้ า ร่ ว มการประชุ ม โต๊ ะ กลมระดั บ
รัฐมนตรี โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนาง Liu
Yandong รองนายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวั ฒนธรรม รั ฐมนตรีช่วย จาก ๘๕ ประเทศ และผู้แ ทนองค์ก าร
ระหว่ า งประเทศ ๕ องค์ก าร รวมทั้งผู้ บ ริ ห ารมณฑลกานซู เ ข้า ร่ ว ม โดยมี
ผู้ร่วมงานกว่า ๑,๕๐๐ คน ณ Dunhuang Inter- national Expo Center
หลังจากนั้นกล่าวถ้อยแถลงย้าจุดยืนความร่วมมือด้านข้อมูล การอนุรักษ์และ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๗
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
พัฒนานาอดีตรับใช้ปัจจุบันสร้างความยั่งยืนของประเทศบนเส้นทางสายไหม
หลังจากนั้นร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเส้นทางสายไหม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูต/คณะ
ทู ต านุ ทู ต ประเทศต่ า งๆ เพื่ อ เชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ทาง
วัฒนธรรมและศาสนาระหว่างประเทศ ๑๒ ครั้ง โดยในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวั ฒ นธรรม ต้ อ นรั บ นาย ไคเม นั ว ลาร์ ต
เอกอัครราชทูตเม็กซิโก เข้าพบปรึกษาหารืองานด้านวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๐
พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้ อ งรั บ รอง ชั้ น ๒๓ กระทรวง
วัฒนธรรม
๔. จั ดกิ จกรรมทางวิ ชาการเพื่ อแลกเปลี่ ยนทางวั ฒนธรรมระหว่ างประเทศ
๑๒ ครั้ง
๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจรสาหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศ ๑ ครั้ง
๖. การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ โดยข้าราชการ ครู นักเรียน
สถาบันบั ณฑิต พัฒนศิลป์ จานวน ๕ ครั้ง โดยในเดือ นกัน ยายน ๒๕๕๙
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงาน Chai – ASEAN Theater Week Festival
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น โดยจัดการแสดงหนั งใหญ่ กระบี่ กระบอง โขน มี ผู้ร่ วมรั บชม
จานวน ๒,๓๐๐ คน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
มีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยง

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๘
ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วนและ
สอดคล้องกับประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการ
ดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรูร้ วมถึงการสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๖ จัดระเบียบสังคมสร้าง
๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการ/การประชุม/การอบรมเพื่อเสริมสร้างด้านคุณธรรม
มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม
๘ ครั้ง
และธรรมาภิบาล
๒. ส่งเสริมจั งหวัด คุณ ธรรม โดยเป็นการดาเนิ นการร่ วมกับ จังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนการดาเนินการด้านคุณธรรมในระดับเครือข่าย ตัวแทนองค์กร ใน
ระดับจังหวัด
- เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดาเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์
ราชบุรี ศรีสะเกษ
- เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พัทลุง ศรีสะเกษ
พิจิตร ราชบุรี
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

- เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดาเนินการใน ๔ จังหวัด ได้แก่ พิจิตร ราชบุรี บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
๓. เปิดพื้นที่ให้บริการหอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของสานักงานฯ คือส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้มีหอศิลป์ เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบให้บังเกิดผล

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๗,๕๐๐,๐๐๐.-

๑๙
ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
เป็นรูปธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ทางสานักงานฯ จัดขึ้น
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ 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
นโยบาย ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์
๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จานวน ๔๒ ครั้ง โดยกิจกรรมเป็นการเข้าร่วม
สวดมนต์ทาวัตรเช้าและฟังพระธรรมเทศนา
๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา โดยในเดือน
ตุล าคม ๒๕๕๙ จัด งาน “เทศกาลเข้ า พรรษา ไหว้ พระ ๕ วัด ชมภู มิทั ศ น์
สองฝั่งคลอง” เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้แก่ วัดสุวรรณาราม วัดระฆัง
โฆสิตาราม วัดอัมรินทราราม วัดนายโรง และวัดปุาเชิงเลน โดยมีเครือข่าย
ชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณารามและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันบูรณาการ ณ
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๐
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
วัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๓. โครงการส่ ง เสริ ม พระสงฆ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชนไปประกอบศาสนกิ จ
ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ณ ประเทศอินเดีย -เนปาล โดยมีการจัดประชุม
เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม การอ านวยความสะดวกให้ ผู้ แ สวงบุ ญ ปี ๒๕๕๘
จานวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๓๕ คน ปี ๒๕๕๙ ดาเนินการแล้ว ๒ รุ่น ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๔. การส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ๕ คณะเพื่อ
อานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธี
ฮั จ ย์ ทั้ ง ในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ โดยในเดื อ นพฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
ดาเนิ น การตรวจและติด ตามการดาเนิน งานของศูน ย์อ านวยความสะดวก
ผู้ เ ดิ น ทางประกอบศาสนกิ จ ณ สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย ระหว่ า งวั น ที่ ๒ – ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕. โครงการฝึ ก หั ด สวดโอ้ เ อ้ วิ ห ารราย มี ก ารจั ด กิ จ กรรมตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑๒
กั น ยายน ๒๕๕๘ ถึ ง เดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๙ จ านวน ๘ ครั้ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง
ทั้งยังเป็นการสอนเรื่องคติธรรมและการครองตนให้เด็กได้ซึมซับตลอดจน
ส่งเสริม ให้ มี การใช้ เวลาว่า งให้ เกิ ด ประโยชน์ โดยในเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๙
จั ด กิ จ กรรมสวดโอ้ เ อ้ วิ ห ารราย (ช่ ว งออกพรรษา) และสวดพระมหาชาติ
คาหลวง ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง
๖. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๒ ครั้ง ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และ
เดื อนกั นยายน ๒๕๕๙ เพื่อ เผยแพร่ พ ระพุ ทธศาสนาเสริม สร้า งความเป็ น
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พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย โดยได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรและจัดอบรม
ให้ความรู้พระธรรมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน และ
- จัดโครงการพัฒ นาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร เผยแผ่พระพุทธศาสนา
ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
๗. จัดประชุมวิชาการ/การสัมมนา ด้านศาสนาตั้งแต่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ –
กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๑๐ ครั้ง โดยในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา กองทุนส่งเสริม
การเผยแพร่ พ ระพุท ธศาสนาเฉลิม พระเกี ย รติ ๘๐ พรรษา ปีงบประมาณ
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๘. โครงการคลินิกคุณธรรม มีการจัดกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมทางศาสนา
และติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาต่างๆ ๒๕ ครั้ง
ระหว่ างเดื อนกั นยายน ๒๕๕๘ – กั นยายน ๒๕๕๙ โดยในเดื อนกัน ยายน
ดาเนินโครงการคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา ณ ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัด
นนทบุ รี และศูน ย์อ บรมเยาวชนลาดหลุม แก้ ว ระหว่า งวั น ที่ ๑๗ – ๒๐
กัน ยายน ๒๕๕๙ เพื่ อ พั ฒ นานิ สั ย ความดี ส ากล ๕ ประการ ตามแนวทาง
อาชีวะใต้ร่มธรรม
๙. จัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๙ วัด เพื่อบารุงพระพุทธศาสนา โดยในเดือน
พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ดาเนินการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวง
วัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดโคกสมานคุณ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์)
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เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ยผู้ ช่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ ากระทรวงวั ฒ นธรรม
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ข้ า ราชการกระทรวงวั ฒ นธรรมและประชาชนทั่ วไปเข้ า ร่ ว มพิ ธี
จานวนมาก

๑๐. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๕๘
ในเดื อ นธั น วาคม ๒๕๕๘ มี ก ารด าเนิ น การร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยทางศาสนา
หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ๑๐ หน่วยงาน และจัดพิธี
สวดมนต์ ข้ า มปี จุ ล ศั ก ราช ๑๓๗๘ เถลิ งศกรั บ ปี ใ หม่ ไ ทย เนื่ อ งในเทศกาล
สงกรานต์ ประจาปี ๒๕๕๙ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙
๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน สาหรับเด็ก
และเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทาความผิด ภายใต้โครงการสร้างคนดีสู่สังคม :
ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน ในความร่วมมือของกรมการศาสนา วัดยานนาวา
และศาลเยาวชนและครอบครั ว กลาง จ านวน ๔ ครั้ ง โดยกิจ กรรมจั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถาน
ตุลาการฯ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๒๐ คน
๑๒. จัดพิธีทาบุญตักบาตร สงกรานต์วิถีไทย วิธีธรรม นมัสการพระปรางค์วัด
อรุณราชวราราม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๕๙ เมือ่ วันที่ ๑๓
เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร รวมถึงทาพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
๑๓. โครงการชุมชนคุณธรรมพลัง “บวร” ภายใต้โครงการลานธรรมวิถีไทย
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โดยเป็นการนาหลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักธรรม และวิถีวัฒนธรรม โดยใช้วัด
และชุมชนเป็นฐานในการดาเนินการในแต่ละชุมชน ทั้งนี้มีการติดตามผลการ
ดาเนินงานในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อาทิ
- จัดกิจกรรม “ชุมชนคุณธรรม บวร วิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจให้
นักท่องเที่ยว” ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเบญจมบพิตร
วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วัดพระเชตุพนวิมลมงคลาราม วัดราชาธิวาส
วัดประยุรวงศาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดหงส์รัตนาราม
- เปิดชุมชนคุณธรรมพลัง บวร อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๙ วัด เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๙ โดยมีการขยายเครือข่าย ๑๐ ชุมชน ณ วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี
๑๔. ด าเนิ น โครงการค่ า ยธรรมบุ ต ร เป็ น กิ จ กรรมเพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
เปลี่ ย นแปลงด้ ว ยปั ญ ญา ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่ า งวั น ที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อบรมรุ่นละ ๑๐๐ – ๒๕๐ คน ระยะเวลาการ
อบรมรุ่ น ละ ๓ วั น ๒ คื น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของ
นักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น มีระเบียบวินัย
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ โดยยึดวิถีปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและ
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๑๕. จั ด งานวั น ศาสนู ป ถั ม ภ์ ครบรอบวั น สถาปนา ๗๕ ปี เมื่ อ วั น ที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรัตน์
เกษตรสุนทร) เป็นประธาน พร้อมด้วยอดีตผู้บริหารกรมการศาสนา ผู้บริหาร
ข้ า ราชการ ผู้ น าและผู้ แ ทนองค์ ก รเครื อ ข่ า ยทางศาสนา ๕ ศาสนา
ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
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๑๖. จัดเจ้าหน้าที่ป ฏิบัติ หน้า ที่ในการสวดพระมหาชาติคาหลวง ประจาปี
๒๕๕๙ (ช่วงกลางพรรษา) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ พระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
๑๗. ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสร้างความ
เข้าใจระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคโครงการบทบาทพระสงฆ์กับการสร้างสุข
ภาวะสังคม โดยความร่วมมือของวัด บ้าน และราชการ (บวร.) โดยใช้มิติด้าน
สุ ข ภาพ ด้ า นสั ง คม/วั ฒ นธรรม ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นจิ ต ใจให้ จั ง หวั ด
อุบลราชธานี เป็นต้นแบบในการสร้างสุขภาวะฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๑๘. ดาเนินโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดสุนทรสถิต อาเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๑๙. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(๑) ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรมพลัง
บวร ลานธรรม ลานวิถีไทย ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๒) เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวงทาส (เกาะสวรรค์) ณ วัด
วงทาส อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
(๓) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ชุมชนคุณธรรม
พลังบวรลานธรรม ลานวิถีไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ วัดแม่
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ฮ้อยเงิน ตาบลแม่ฮ้อยเงิน อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
๒๐. จั ดพิ ธี บ าเพ็ ญ พระกุศ ลครบ ๑๒ รอบ พระนั ก ษั ต รวัน ประสูติ ส มเด็ จ
พระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๓
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี
วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
๔.๘ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และเผยแพร่ ๑. โครงการส่ งเสริ ม เครื อ ข่ า ยการดาเนิ น งานทางวั ฒ นธรรมโดยมี ก ารจั ด
มรดกทางวัฒธรรม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิตและการจาหน่าย
สินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย
๒. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
๑) โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดชีวิต โดยมี
การจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านหนังสือ โดยจัดนิทรรศการ ๑ ครั้ง ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒) การจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ – เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จานวน ๓๐ ครั้ง
โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับบริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย)

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๖,๙๔๐,๐๐๐

๒๖
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
จากัด ดาเนินการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ๑ - ๔ พิพิธภัณฑสถาน
แห่ ง ชาติ หอศิ ล ป โดยมี หม่ อ มราชวงศ์ เ ทพกมล เทวกุ ล (องคมนตรี )
เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค
ครั้งที่ ๑๘ ซึ่งดาเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ ๑๘ ภายใต้แนวความคิด
“เพื่ อ ความสุ ข ของมวลมนุ ษ ยชาติ ” เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
(๒) จัดนิทรรศการถาวรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม มีพิธีเปิดเมื่อ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตาบลท่าวังตาล อาเภอ
สารภี จั งหวัด เชี ยงใหม่ โดยมี อธิ บดี กรมศิ ลปากรเป็น ประธาน พร้อ มด้ ว ย
นายสุพจน์ พรหมมาโนช ผู้อานวยการสานักศิลปากรที่ 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 ห้องประชุ ม
โรงแรมในยางบีชรีสอร์ท แอนด์ สปา ตาบลสาคู อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(๒) จัดกิจกรรมตามโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ การ
บรรยายและสักการะ พระบรมสารีริกธาตุรอบพิเศษ เรื่อง “เหนือฟูาใต้หล้า
พระบรมสารีริ กธาตุ ” เมื่อวัน ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๗
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๔) จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้กับประชาชน
(๑) จัดกิจกรรมร่วมสืบสานตานานเสือเมืองสุพรรณ โดยนาเรื่องราว ๓ เสือ
ได้ แ ก่ เสื อใบ เสื อ ฝูา ย และเสือ มเหศวร มาจั ด นิ ท รรศการสะท้ อ นให้ เ ห็ น
บ้านเมืองสุพรรณบุรีในยุคหนึ่งที่เป็นยุคเสือ และการเสวนาเล่าขานตานาน
๓ เสือ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สุพรรณบุรี
(๒) ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องในวัน
อนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งลงนามในใบประกาศขึ้นทะเบีย น 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
ประชาชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สระแก้ ว จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ อนุ รั ก ษ์ แ ละเผยแพร่
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 ห้อ งประชุมอาคารด ารงราชานุภาพ พิพิธ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๑๗๐ คน
(๖) จั ด งานเปิ ด บ้ า นนายช่ ว ง มู ล พิ นิ จ ศิ ล ปิ น แห่ งชาติ ส าขาทั ศ นศิ ล ป์
(จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ บ้านเลขที่ ๗๙/๖๒๙ – ๖๓๐ หมู่บ้าน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๘
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ธารารมณ์ ซอย ๘/๑๐ ถนนรามค าแหง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะ
เข้าชมและศึกษาผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของนายช่วง มูลพินิจ
(๗) จั ดกิ จกรรมยกย่ องเชิด ชูเกี ยรติ “บู รพศิลปิ น พุ ทธศักราช ๒๕๕๙”
เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมประวัติ ผลงานอันทรงคุณค่าของ
เหล่าบูรพศิลปินอย่างเป็นระบบ ทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา
ต่ อ บู ร พศิ ล ปิ น โดยในปี ๒๕๕๙ มี ศิ ล ปิ น ผู้ ล่ ว งลั บ ที่ ไ ด้ รั บ การยกย่ อ งเป็ น
บูรพศิลปิน จานวน ๒๔๑ คน แบ่งเป็นสาขาวรรณศิลป์ ๔๙ คน สาขาทัศนศิลป์
๕๕ คน และสาขาศิลปะการแสดง ๑๓๗ คน
(๘) จัดงานเชิดชูสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรี
พื้นบ้าน พุ ทธศักราช ๒๕๕๙ พร้อมมอบโล่ยกย่องสถาบันศึกษาระดับเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
โดยมี ผู้ช่วยรั ฐมนตรี ประจ ากระทรวงวัฒนธรรม (นางฉวีรั ตน์ เกษตรสุ นทร)
เป็นประธาน
(๙) จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๕๙ “อัศจรรย์พิพิธภัณฑ์ไทย” (Thailand
Museum Expo 2016 – Amazing Thai Museum) เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยกิจกรรมประกอบด้วย การ
เสวนา เรื่อง “เก็บเพราะรัก” กิจกรรมโชว์ของสะสมล้าค่า จัดนิทรรศการของ
ดีมาอวด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดเสวนาเรื่อง “มนต์เสน่ห์...พิพิธภัณฑ์”
การเสวนา เรื่อง “คิดถึง (พิพิธภัณฑ์) วิทยา” จัดเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมการ
ออกแบบและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์”

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๙
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
(๑๐) มอบรางวัลผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและมอบโล่เกียรติคุณหมู่บ้าน
วัฒ นธรรมสร้ างสรรค์ รวมกว่ า ๖๔ รางวั ล โดยรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวง
วัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เพื่อเป็นก าลังใจและขับเคลื่อนงาน
ของกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องเมจิก ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(๑๑) จัดงาน “ราลึกถึงคุณูปการศิลปินแห่งชาติ : ประภัสสร เสวิกุล ” เมื่อ
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานของ นายประภั ส สร เสวิ กุ ล ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ สาขา
วรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ และมอบรางวัลยกย่อง การสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม จากแรงบันดาลใจของศิลปินแห่งชาติให้กับเยาวชนและ
ผู้สนใจ
(๑๒) นาผลงานศิลปะของผู้อบรม และผลงานศิลปะนักเรียนนักศึกษามาจัด
แสดง และมีพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม และเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับ
รางวั ล ระหว่ า งวั นที่ ๔ – ๑๐ ตุ ลาคม ๒๕๕๙ ณ หอศิ ล ป์ศ รี ธรรมราช
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพีธีเปิดจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด ๒๐๐ คน
๖) การบริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
(๑) โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คม ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ๓ ครั้ ง
โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการบริการวิชาการให้กับโรงเรียน
สตรี วิ ท ยา ๒ ในพระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรมราชชนนี
โดยถ่ายทอดการแสดง จานวน ๒ ชุด ได้แก่ ระบาย่องหงิด และระบาชุดไทย
พระราชนิยม เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนสตรี วิทยา ๒
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ในพระราชูปถัมภ์พระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(๒) โครงการสอนศิลปะเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ๒ ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์
และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
(๓) โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ปี ๒๕๕๙
ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เยาวชน ภาคกลางตอนบน จังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา ศิลปินแห่งชาติและศิลปินพื้นบ้าน รวมทั้งจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่นอ้ ย
กว่า ๕๐๐ คน
(๔) จัดพิธีไหว้ครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ประจาปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗
กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี อธิบดีกรมศิลปากร (นายอนันต์ ชูโชติ) เป็นประธาน
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
(๕) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัทไอคอนสยาม จากัด ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมเผยแพร่คุณค่าศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ อ พั ฒ นาให้ มี ก ารจั ด แสดงมรดกทางวั ฒ นธรรมของชาติ ประกอบด้ ว ย
โบราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ภายใน “ไอคอน สยาม เฮอริ เ ทจ มิ ว เซี ย ม”
(ICONSIAM Heritage Museum) พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของประเทศ
ไทย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจพจนรัตน์) เป็น
ประธาน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ประชารัฐกับการบริหารจัดการ
มรดกวัฒนธรรม : กรณีศึกษาไอคอนสยาม” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม อาคารด ารงราชานุ ภ าพ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
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(๖) จัดโครงการบริการความรูส้ ู่ชุมชนพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดกิจกรรมนาอ่าน
ของหอสมุดแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุด
แห่ งชาติ เ ฉลิม พระเกี ย รติส มเด็จ พระนางเจ้ า สิ ริกิ ติ์ ฯ พระบรมราชิ นี น าถ
จังหวัดนครพนม มีครูบรรณารักษ์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๕๐ คน
(๗) จัดการแสดงในงานเทศกาลไทยในกลุ่มประเทศนอร์ดิก ๔ แห่ง ระหว่าง
วั น ที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๒๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ ณ สถานเอกอั ค รราชทู ต
กรุงสตอกโฮล์ม สถานเอกอัค รราชทู ต กรุงเฮลชิงกิ สถานเอกอัค รราชทู ต
กรุ ง โคเปนเฮเกนและสถานเอกอั ค รราชทู ต กรุ ง ออสโล เพื่ อ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมของไทย สู่สายตามอารยประเทศ
๗) จัดโครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
- สัมผัสมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเมืองสุพรรณ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ สุ พ รรณบุ รี โดยมี ก ารบรรยายในหั ว ข้ อ
“วัฒนธรรมควบคูธ่ รรมมะกับพระมหาสมปอง”
- มรดกศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทย นครชั ย บุ ริ น ทร์ : ปรางค์ ค รบุ รี เมื่ อ วั น ที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณโบราณสถานปรางค์ครบุรีและโรงเรียนบ้านครบุรี
(นครธรรมโฆษิต) จังหวัดนครราชสีมา
- จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นาเด็กและเยาวชนเข้าชมและศึกษา
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม
๒๕๕๙ โดยมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๙๒,๐๗๔ คน
๘) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
(๑) จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ ว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณสถาน
อิฐในแหล่งมรดกโลก (International Symposium on the Conservation
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of Brick Monuments at World Heritage Sites) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(๒) จัดสัมมนาส่งเสริมการใช้งานระบบ National Single Window (NSW)
การบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ สาหรับการนาเข้า
ส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องบอลรูม A
โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ
(๓) จั ด เสวนาวิ ช าการ เรื่ อ ง “๒๕๐ ปี แห่ ง การสถาปนากรุ ง ธนบุ รี ศ รี
มหาสมุท” เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมอาคารดารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี โดยมีนักวิชาการ
ครู อาจารย์ นักศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไป เข้ าร่วมการเสวนาเป็น
จานวนมาก
๓. การจัดพิมพ์หนังสือด้านศิลปวัฒนธรรม
- จัดพิมพ์หนังสือ “นิราศหนองคาย” แต่งโดยนายทิม สุขยางค์
(หลวงพัฒนพงศ์ภักดี) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๘ และจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
หนังสือ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
- จัดทาหนังสือ “วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา” โดยจัดงานแถลงข่าว
เปิ ด ตั ว หนั ง สื อ เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงวั ฒ นธรรม (นายวี ร ะ โรจน์ พ จนรั ต น์ ) เป็ น ประธานในพิ ธี
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก คลอง ๕ จังหวัดปทุมธานี
๔. โครงการปกปูอ งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม : กิจกรรมวันมวยไทย
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
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๕. จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา ๒ ครั้ง
๖. เปิ ด พื้ น ที่ ถ นนสายวั ฒ นธรรม ๘ แห่ ง โดยในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๙
ดาเนินการ ๓ แห่ง ได้แก่
(๑) จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ประแส สร้างสุข" เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ลานกี ฬ าสวนสุ ข ภาพ (กงลิเ ผยเฉี ยว) ต าบล
ปากน้าประแส อาเภอแกลง 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 วัฒนธรรมของท้อ งถิ่นเพิ่มรายได้การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
(๓) จั ด โครงการถนนสายวั ฒ นธรรม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดนนทบุรี
๗. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมวัฒนธรรม ๒๘ ครั้ง ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๗ – พฤศจิกายน
๒๕๕๙ โดยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้แก่ จัดงาน “ลอยกระทง รักษ์น้า
รั ก วั ฒ นธรรม”
ณ บริ เ วณลานกิ จ กรรม เชิ ง สะพานพระราม ๘
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน
๘. โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
: ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) โดยเป็นการเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้ศิลปิน
ได้ มี พื้น ที่ ในการจ าหน่ ายสิ นค้ า จัด กิ จ กรรมทุ ก เสาร์ -อาทิต ย์ ระหว่ า งเวลา
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๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย ราชด าเนิ น มี ผู้ เ ข้า ร่ ว มชมงาน
ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน
๙. การบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดยได้มีการ
บูรณะโบราณสถานที่สาคัญ ๑๗ แห่ง
๑๐. การดาเนินการเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
- โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน
เพื่ อ ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์ โ บราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ประเภทคั ม ภี ร์ อั ล กุ ร อาน
ณ โรงเรี ยนสมานมิตรวิท ยา จั งหวัด นราธิว าส เพื่อ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ใ ห้กั บ
ประชาชนในพื้นที่
- จัดโครงการเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปีที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดจองกลาง อาเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และให้คาปรึกษาช่วยเหลือในด้านต่างๆ
โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์โบราณวัตถุและพิพิธภัณฑ์วิทยา
๑๑. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้
คาแนะนา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ และการนาทุน
ทางวั ฒ นธรรมมาสร้ า งรายได้ โ ดยเปิ ด ให้ ป ระชาชนเข้ า ชมนวั ต กรรมการ
ออกแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจัดนิทรรศการสี
ไทยโทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่ง
ได้แก่ ณ บริเวณชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
เชียงราย
๑๒. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่ออบรม
ผู้นาหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และนักวิชาการวัฒนธรรม ในการส่งเสริมให้

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๕
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
มี ก ารฟื้ น ฟู อนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี ท้ อ งถิ่ น สามารถน าทุ น ทาง
วัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการบูรณาการสร้างการมี ส่วน
ร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีการจัดอบรม ในปี ๒๕๕๙
จานวน ๒ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมครั้งละ ๕๐๐ คน

๑๓. การผลักดันพระราชบัญญัตดิ า้ นวัฒนธรรม
- การประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๗๕/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
ธัน วาคม ๒๕๕๘ สภานิ ติบั ญ ญั ติ แ ห่ งชาติ (สนช.) มี ม ติ เ ห็ น สมควรให้ ร่ า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
ประกาศใช้ เ ป็ น กฎหมาย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น สนช. น าร่ า งพรบ. เสนอต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อนาทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เพื่อประกาศใช้
บังคับเป็นกฎหมายต่อไป
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงลงพระปรมาภิ ไ ธย เมื่ อ วั น ที่
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๙ ก ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
๑๔. กระทรวงวัฒนธรรม แต่งตั้งนางสาวรัชนก อินทนนท์ (น้องเมย์) นักกีฬา
แบดมินตันแชมป์โลก เป็นทูตวัฒนธรรม และได้มอบโล่ทูตวัฒนธรรมพร้อมชุด
แต่งกายผ้าไทยให้ กับทูตวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ดารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
๑๕. ดาเนินการยกร่างกฎหมายลาดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๖
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) ยกร่ า งประกาศเกี่ย วกั บ การก าหนดลั ก ษณะของมรดกภู มิ ปัญ ญาทาง
วัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๓))
(๒) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทารายการเบื้องต้นมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๔))
(๓) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองตามมาตรา ๒๑ (มาตรา ๑๐ (๕))
(๔) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบื้องต้น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
(มาตรา ๑๐ (๖))
(๕) ยกร่างระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
รักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (มาตรา ๑๐ (๘))
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยง
ระหว่า งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสั งคมทั้ง ๓ ส่ ว น
ประเด็ นที่ ๒ มีการขับเคลื่ อนประชารัฐ แบบบู รณาการ และสอดคล้องกั บ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุน
และการพั ฒนาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ การส่งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรู้รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้น
การใช้จ่ายของประเทศ
๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๗
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดาเนินงาน/
ข้อสั่งการ
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเทศเพื่อนบ้านและสร้างสรรค์
และสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ ระหว่างเดือนกันยายน
งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลฯ ๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ จานวน ๕ ครั้ง
๒. โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อสร้างพื้นที่ หรือเป็นเวที
สาหรับเยาวชนได้แสดงออก ตามความสามารถและความถนัด อันเป็นช่องทาง
หนึ่งของการเตรียมเยาวชนที่ มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อก้าวเข้า สู่ความเป็น
ประชาคมอาเซียนในอนาคต
- ปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม จานวน ๔ รุ่น
๓. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดงาน
เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๕๘ (Bangkok ASEAN
Film Festival ๒๐๑๕) ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๔ จังหวัด
(กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี)
๔. ส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้าง กราฟิค : Graphic Design
Battle” สนามประลองยุทธ์กราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ตุลาคม – ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน และสตูดิโออมรินทร์ทีวี
โดยที่บรรยากาศในการแข่งขัน จะนามาเผยแพร่ในรายการ “ชนช้าง กราฟิค :
Graphic Design Battle” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๘.๒๐ น.
หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยทางช่อง Amarin TV ๓๔/๔๔ จานวน ๔
ตอน ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕. จัด กิจกรรมเสริม สร้า งสุ นทรี ยะและการเรี ยนรู้ภาษาอาเซี ย น ๗๑ ครั้ ง
โดยในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย
- ภาษาอังกฤษระดับกลาง จานวน ๗ ครั้ง
- ภาษาเขมร ระดับต้น จานวน ๕ ครั้ง

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-

๓๘
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๖. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ปี ๒๕๕๙ (รุ่นที่ ๗)
จัดกิจกรรมการนาผลงานศิลปะร่วมสมัยจากโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิ ล ปะร่ ว มสมั ย ตั้ งแต่ รุ่ น ที่ ๑ – ๗ ไปร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ Asia
Contemporary Art Buyer ๒๐๑๖ จานวน ๒๓ ผลงาน
๗. Thai Youth Choir
- คัดเลือกเยาวชนไทยอายุไม่เกิน ๒๕ ปี เข้าเป็นสมาชิกคณะนักร้องประสาน
เสียงเยาวชนไทย (Thai Youth Choir) หรือ TYC ประจาปี ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานและเป็นต้นแบบในการพัฒนาเยาวชนไทยที่มี
ความสามารถด้านดนตรีเป็นนักร้องประสานเสียงอย่างถูกวิธีและมาตรฐาน
โดยสามารถได้รางวัล ในการแข่งขันนักร้องประสานเสียงชิงแชมป์โลก ครั้งที่
๙ “World Choir Games ๒๐๑๖ Sochi” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
จากสองสาขา ได้แก่ สาขา Equal Voices และสาขา บทเพลงศาสนา Musica
Sacara with accompaniment โดยเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้จัด
งานแถลงข่าวการแสดงขับร้องประสานเสียง และงานเลี้ยงแสดงความยินดี
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
- มอบเงินรางวัลสนับสนุนและโล่เกียรติคุณพร้อมด้วยเกียรติบัตรให้แก่คณะ
นักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย Thai Youth Choi (TYC) และคณะเยาวชน
ที่ได้รับรางวัลจากเวที World Championships of Performing Arts ๒๐๑๖
ในงานแสดงความยินดีแก่บุคคลที่ทาคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แ ก่
ประเทศชาติ ท างด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม เมื่ อ วั น ที่ ๗ กั น ยายน ๒๕๕๙
ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธาน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๙
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๘. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์) และ
คณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบ Mr. Tsuchiya ผู้จัดการด้านการ
ต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมริ (Mori Art Museum) กรุงโตเกี่ยว ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อหารือการบริห ารจัดการหอศิลป์ร่วมสมั ย และเยี่ย มชมคลั งและ
การจัดการผลงานศิลปะของพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ ณ
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน
๙. เปิดตัวหนังสือ “บุหลันวรรณกรรม” เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง
ออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดาเนิน ซึ่งเป็นหนังสือที่รวมเรื่องสั้นและ
บทกวีของนักเขียนไทยและอินโดนีเซีย จัดพิมพ์ ๓ ภาษาในเล่มเดียวกัน (ไทยอังกฤษ-อินโดนีเซีย) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๑๐๐ คน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ ทั้ง ๓ ระดับ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม
การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริม
SME & START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ การส่งเสริม การท่องเที่ยว & MICE การส่งเสริมส่งออกและ
การลงทุนต่างประเทศการศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และการสร้าง
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔๐
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่
ดี ร วมทั้ ง สนั บ สนุ น การผลิ ต สื่ อ
คุณภาพเพื่อเปิด พื้นที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้ มี โ อกาส
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑. โครงการเด็กไทยกับไอที ปี ๓ (๒๕๕๘) เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รู้เ ท่ า ทัน สื่ อ เพื่ อ สร้า งภู มิ คุ้ม กั น ในการเลื อ กรั บ และปรั บ ใช้สื่ อ ไอทีใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม รวมถึงสร้างความตระหนักให้ผู้ปกครองถึง
ผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็ก เพื่อให้สามารถดูแลและปกปูองบุตรหลานให้
ห่างไกลจากสื่อไอทีที่เป็นภัยได้ ดาเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน
๒. จัด การอบรมต่ า งๆ/กิ จ กรรมค่า ย เพื่ อ ปลู ก ฝั งค่ า นิ ยมและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี
ระหว่างเดือนกันยายน ๒๕๕๘ – ตุลาคม ๒๕๕๙ จานวน ๒๖ กิจกรรม โดยใน
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโครงการค่ายเยาวชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดิจิตอล
อาร์ต (รักบ้านเกิดตอบแทนคุณแผ่นดิน) โดยจัดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่พัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ในช่วงปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๙
ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล
จังหวัดนนทนบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๒๐ คน
๓. จั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ จั ด นิ ท รรศการ จั ด เวที เ สวนาจั ด ประกวด
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี ๑๗ ครั้ง
๔. เปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเป็น
การบูรณาการกระบวนการจัดการพื้นที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง ด้านทัศนศิลป์และด้านหัตถศิลป์/
หั ตถกรรม ประกอบด้ วย การร้ องเพลงฉ่ อย การฝึ กอบรมการเต้ นลี ลาศ
การฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ากับศิลปินแห่งชาติ อบรมการร้องลิเก เป็นต้น

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๔,๗๗๐,๐๐๐

๒,๗๖๔,๕๐๐.-

๔๑
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑) เดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ๑๘ ครั้ง
๒) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ๑๕ ครั้ง
๓) เดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ๑๔ ครั้ง
๔) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ๔๒ ครั้ง
๕) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ๑๖ ครั้ง
๕. การดาเนินงานด้านการเฝูาระวังทางวัฒนธรรม เปูาหมายเพื่อเฝูาระวังสภาพ
ปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดาเนิน
โครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันให้สังคมเกิด
ความตระหนักและร่วมกันรับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน โดยรับเรื่องราวร้องเรียน
ร้องทุกข์ผ่านหมายเลข ๑๗๖๕
- ยื่นหนังสือบริษัทกรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เพื่อขอความ
ร่วมมือกากับดูแลการแต่งกายพริตตี้ในงาน Motor Show ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัทกรังด์ปรีซ์ฯ
๖. โครงการ ณ สยาม เป็ นการเปิ ดพื้ นที่ สร้ างสรรค์ ส าหรั บเด็ กและเยาวชน”
ณ สยาม” โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ภายใต้แนวคิด เด็กคิด เด็กทา
เด็กนาเสนอ โดยได้ใช้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร คือ อาคารศูนย์การค้า
สยามสแควร์ วั น ในบริ เวณสยามสแควร์ ซึ่ งจะจั ดขึ้ นทุ กวั นเสาร์ และอาทิ ตย์
สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือนเรื่อยไป ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรม
จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและ
เยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีสมัครเข้ามาร่วมคิด ร่วมทาร่วมนาเสนอ เพื่อให้พื้นที่
“ณ สยาม” เป็นพื้นที่สาหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ดาเนินการ ๓ ระยะ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕,๗๗๐,๐๐๐

๔๒
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
โดย ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘
ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๘
ระยะที่ ๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๙
๗. เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ The ๑st Bangkok Art Festival (BAF) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ระหว่าง
วั นที่ ๑๙ มี นาคม - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ บริ เวณหน้ าหอศิ ลป์ ร่ วมสมั ย
ราชด าเนิ น (ยกเว้ นช่ วงเทศกาลสงกรานต์ วั นที่ ๑๖ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙)
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงร่วมสมัย / การแสดงอาเซียน /Street
Show การแสดงดนตรีร่วมสมัย / การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย / Art Market
การเปิดพื้นที่จาหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินและเครือข่าย
๘. โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นาเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์”
๑) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ พระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก
ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธี
๒) ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ณ พระที่นั่งอิศรา
วินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวง
วัฒนธรรม อธิบดีกรมศิลปากร คณะเด็กและเยาวชนผู้พิการ เข้าร่วมกิจกรรม
๓) จัดโครงการเสริมสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ภายใต้กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นาเยาวชนสู่พิพิธภัณฑ์" เมื่อวันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕,๐๐๐,๐๐๐.-

๔๓
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๔) นาเยาวชนสู่พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี ในหั วข้อ “ประวัติศาสตร์
สรรสร้าง พิพิธภัณฑ์สร้างสรรค์ กิจกรรมพาเพลิน” เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ พิ พิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติ ปราจี นบุ รี โดยกิ จกรรมเป็ นการบรรยายความรู้
ด้านปะวัติศาสตร์ ด้านโบราณคดีของจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้
ความเป็ นมาของท้ องถิ่ น ตลอดจนร่ วมกั นอนุ รั กษ์ มรดกทางศิ ลปวั ฒนธรรม
ของชาติ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า ๓๐๐ คน
๙. ร่วมงาน Bangkok Entertainment Week ๒๐๑๖ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน
๒๕๕๙ ณ หอศิ ลปวั ฒนธรรมแห่ งกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นความร่ วมมื อของ
หน่วยงานภาครัฐ ๗ แห่ง (๗G) และภาคเอกชน ๔ แห่ง (๔E) ซึ่งมีงาน Thailand
Creative Showcase ที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้น กิจกรรมประกอบด้วย การจัด
แสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ ของ ๖ ผู้ ออกแบบที่ เข้ าร่ วมโครงการ
Character Licensing Showcase พร้อมพื้นที่สาหรับถ่ายภาพของแต่ละ
คาแรกเตอร์ การจัดแสดงผลงานการออกแบบคาแรกเตอร์ ฝีมือคนไทยที่สามารถ
พัฒนาจนปราฎอยู่ในสื่อ Online ต่างๆ และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์แอนิเมชั่นของไทยและทั่วโลก การจัดแสดงผลงานการประกวด
คลิปวีดิโอ “เด็กไทยกับไอที” ศูนย์ดึงสติ Interactive Exhibition Design
๑๐. จั ดการเรี ยน การสอนด้ านศิ ลปวั ฒนธรรม โดยสถาบั นบัณฑิ ตพั ฒนศิ ลป์
กระทรวงวั ฒนธรรม เปิ ดสอนนาฏศิ ลป์ ดุ ริ ยางคศิลป์ คี ตศิ ลป์ และทั ศนศิ ลป์
ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ การเรียนรู้
ปลู กจิ ตส านึ ก และเผยแพร่ศิ ลปวัฒนธรรมสืบต่อไป โดยมี การจั ดตั้งวิทยาลั ย
นาฏศิลป์ทั่วประเทศ จานวน ๑๒ แห่ง
๑๑. โครงการสร้างคนดีสู่สังคม

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔๔
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
- โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน ระหว่างวันที่ ๑๙ –
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน ๑๒๐ คน ณ พุทธสถานตุลาการ
เฉลิมพระเกียรติ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมนฑล จังหวัดนครปฐม
- ดาเนินโครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสาหรับเยาวชน ระหว่าง
วันที่ ๑ – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สถานปฏิบัติธรรมพุทธสถาน เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
๑๒๐ คน
- ด าเนิ นโครงการสร้ างคนดีสู่ สั งคม : ค่ ายคุณธรรมส าหรั บเยาวชน ครั้ งที่ ๗/
๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรม
พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมนฑล จังหวัด
นครปฐม โดยร่วมกับวัดยานนาวาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
๑๒. การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
- วั นที่ ๒๐ สิ งหาคม ๒๕๕๙ ลงพื้ นที่ เตรี ยมความพร้ อมการประชุ มกลุ่ มย่ อย
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมและลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมชุมชน
คุณธรรม ณ วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี
- วั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๕๙ เข้ า เยี่ ย มชนชุ ม ชนคุ ณ ธรรมมั ส ยิ ด ช่ อ ฟู า
การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบรม (บ้าน โรงเรียน มัสยิด) และศึกษาดู
งานโรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ
๑๓. จัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้าทาดีเผยแพร่หลักธรรม ผ่านสื่อแอนิเมชั่นเมือง
นิรมิตแห่งจิตตนคร สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ จานวน
๑๙ ครั้ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตพาณิชยการ โรงเรียนศรีอุลัย วิทยาลัย

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔๕
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม หัวหมาก โรงเรียนวัดหัวลาโพง โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
ศูนย์ศึกษาพระพุ ทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจักรวรรดิ โรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม
โรงเรียนมหาวีรานุวัตร โรงเรียนวัดปทุมวนารามในพระราชูปถัมป์สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โรงเรี ยนวั ดสั งเวชบางล าพู โรงเรี ยนวั ด
ยานนาวา โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
โรงเรียนวัดรวก โรงเรียนวัดอัมพวัน
๑๔. ตรวจเยี่ ยมและติ ดตามผลการด าเนิ นโครงการลานธรรม ลานวิ ถี ไทย
การขั บเคลื่ อนชุ มชนคุ ณธรรม และชมผลิ ตภั ณฑ์ ทางวั ฒนธรรมของชุ มชน
ณ วัดละไม อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙
๑๕. ดาเนินโครงการศู นย์เรี ยนรู้ และพัฒนาหนังสือไทย เมื่อวั นที่ ๔ กันยายน
๒๕๕๙ ณ ห้ องออดิ ทอเรียม หอศิ ลป์ ร่ วมสมั ยราชดาเนิน มี เด็ กและเยาวชน
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๕ คน
๑๖. มอบโล่ ยกย่ องชุ มชนคุ ณธรรมต้ นแบบ ณ วั ดพุ ทธเกษม อ าเภอน้ าพอง
จังหวัดขอนแก่น
๑๗. จัดทาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ ซึ่ ง ร่ า งยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบในหลั ก การ
จากคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้
ได้จัดประชุมรับฟังความเห็นร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เมื่ อวั นที่ ๒๕ พฤศจิ กายน ๒๕๕๙ ณ ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุม
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จานวน
๔๐ คน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔๖
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

นโยบาย ๕
นโยบาย ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยฯ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & START
UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

๑. จัดพื้นที่ นิทรรศการเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
- จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การออกแบบผ้าไทย)
เป็นการสนับสนุนการนาผ้าไทยมาออกแบบและสามารถนาเสนอในเวที
ระดับโลก ณ ชั้น ๑๖ อาคารศรีจุลทรัพย์ถนนพระราม ๑
- จัดงาน”ล้านนา เอ็กซ์โป ๒๐๑๕ เสน่ห์ลา้ นนา ให้คุณค่าไม่รู้จบ” ตลาด
สินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์ความเป็นล้านนา และมีความโดดเด่น กระตุ้น
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ จังหวัดเชียงใหม่

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔๗
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ

- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยช้าง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอนุรักษ์วัฒนธรรมการดืม่ ชากาแฟ และ
วัฒนธรรมการดารงชีพของชนเผ่า ๘ ชาติพันธุ์ ณ ลานวัฒนธรรมบ้านวาวี
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวลากลางคืน (Night Tour) เป็นการบูรณาการ
การท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลากลางคืน (Night
tour) และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมกิจกรรม ASEAN Cuisine & ไนท์
มิวเซียม (Night Museum) “ยลวังหน้ายามเย็น” กิจกรรมประกอบด้วย
การบรรยาย น าชม ๒ รอบ (ภาษาไทย) ชมวีดิ ทั ศน์ เรื่ องพระราชวั งบวร
สถานมงคล (วังหน้า) ณ ห้องดารงราชานุภาพ นาชมพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน
สักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระตาหนักแดง
และโรงราชรถหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดกิจกรรมในปี
๒๕๕๘ แล้ว ๖ ครั้ง
๓. โครงการพั ฒ นาแหล่ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพการท่ อ งเที่ ย ว
ปี ๒๕๕๙ เพื่ อคั ด เลือ ก ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นชุ ม ชนที่ มีวิ ถี ชีวิต และมรดกภู มิ
ปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การจัดประชุมเพื่อจัดทาเกณฑ์
การคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๙ จานวน ๑๐ แห่ง และ
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม ในเดื อ น
กันยายน ๒๕๕๙ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดาเนินงาน โครงการฯ
ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัทยา

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔,๘๐๐,๐๐๐.-

๔๘
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๔. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
จานวน ๔ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๕. เผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในงานสุ โ ขทั ย มาราธอน ๒๕๕๙ ณ อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน
ศิลป์ นาคณะนักเรียน ดาเนินการจัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์ ในกิจกรรม
การแสดงต้ อ นรั บ นั ก กี ฬ าจากทั่ ว ประเทศและทั่ ว โลก กว่ า ๕,๒๐๐ คน
สู่ดินแดนรุ่งอรุณแห่งความสุข ในการแข่งขัน "ยูนิค รันนิ่ง สุโขทัย มาราธอน
๒๐๑๖" รวมพลนักวิ่งเพื่อมรดกโลก
๖. กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานแถลงข่าวเทศกาล "กรุงเทพฯ : เมืองอาหาร
อร่ อ ย" ณ หอประชุ ม เล็ ก ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (นายวีระ โรจน์พจนรัตน์) เป็นประธาน
ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหาร ผู้แทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานจานวนมาก ทั้งนี้ กิจกรรม
ดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารไทย
ให้คนไทยได้รู้จัก
๗. กระทรวงวัฒนธรรมจัดเทศกาล "กรุงเทพฯ : เมืองอาหารอร่อย" ระหว่าง
วันที่ ๒ - ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ เพื่อ
เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านอาหารไทยให้คนไทยได้รู้จัก โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่ อ เผยแพร่ ม รดกภู มิ ปั ญ าทางวั ฒ นธรรมด้ า นอาหารไทย ให้ ค นไทยได้
ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ พร้อมเผยแพร่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยและ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๕๐๐,๐๐๐.-

๔๙
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ต่า งประเทศมากยิ่ งขึ้น พร้ อ มทั้งการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ค วามหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในอาหารนานาชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน

ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม SME & START
UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้และสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการ พัฒนาอุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับ
ศักยภาพพื้นฐานของประเทศ

๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลั

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๐
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดาเนินงาน/
ข้อสั่งการ
การใช้กลไกประชารัฐ
และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจทิ ัล เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร จั ด ท า
ให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง
แอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า Thai Culture Mobile Application ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ของรัฐบาล เป็นแอปพลิเคชัน
แผนที่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย วด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ครอบคลุ ม รั ศ มี ๑๐ กิ โ ลเมตร
จากตาแหน่งผู้ใช้งาน ช่วงเริ่มแรกได้พัฒนาข้อมูลของกรุงเทพฯให้แสดงผล
๓ ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จีน มีระบบสืบค้นองค์ความรู้เรื่องวิถี
ถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทยมรดกโลก ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง โดยจะท าการสื บ ค้น ข้ อ มู ล องค์ค วามรู้ จ ากทุ ก หน่ ว ยงาน
ภายในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวั ฒ นธรรม เช่ น อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร์ ตลาดร้ อ ยปี
แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน แหล่งผลิต
สินค้าทางวัฒนธรรม เช่น หมู่บ้านกลอง หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง
การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก หมอลา โนรา หนังตะลุง งิ้ว เทศกาลงานบุญ เช่น
งานประเพณีชักพระ งานบุญบั้งไฟ งานเผาเทียนเล่นไฟ การแสดงศิลปกรรม
หัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม สถาปัตยกรรม
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ประชาสังคม ทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐโดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๑
นโยบายรัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับนวัตกรรม
การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้
สร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
การส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย
๑. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ค่านิยม ๑๒ ประการ
๒ ครั้ง
๒. ผลิตปูายไวนิล และติดตั้งเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
(ยิ้มไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ) ในทุกจังหวัดรวม ๗๖ จังหวัด
๓. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและความเป็นไทย กิจกรรม “ขับขี่มี
น้าใจ สร้างวินัย การจราจร” กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และเอกชนที่มีการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รถใช้ถนน ลงนามบันทึกข้ อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ความเป็นไทย
สร้างวินัยจราจร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทาหนังสือและสติ๊กเกอร์ ความเป็น
ไทยสร้างวินัยจราจร
๔. การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์สติ๊กเกอร์ซีทรูติดกระจกรถของทางราชการใน
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม แบ่งเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง จานวน ๖๙ คัน
และราชการบริหารส่วนภูมิภาค จานวน ๗๖ คัน
๕. จัดทาข้อมูลรณรงค์ปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรม โดยมี
ช้ า งเจ้ า ขุ น เป็ น ตั ว ละครแสดงการยิ้ ม ไหว้ สวั ส ดี ขอบคุ ณ ขอโทษ ผ่ า น
Application “Line” (Line Official) ระหว่างวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ –
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓,๘๐๐,๐๐๐.๒,๖๖๙,๕๙๖.๖๖.-

๒๖๒,๑๕๐.๕๐.-

๕๒
นโยบายรัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็ น ที่ ๓ การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบาย ในการส่ ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
๑. กระทรวงวั ฒ นธรรม ด าเนิ น การผลิ ต ภาพยนตร์ ส่ งเสริ ม และเผยแพร่
ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยกิจกรรมที่
ดาเนินการ 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 กระทรวงวั ฒ นธรรมได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ งเสริ ม และ
เผยแพร่ ภ าพยนตร์ ไ ทย ในเทศกาลภาพยนตร์ เ มื อ งคานส์ ครั้ ง ที่ ๖๙
ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สรุปผล
การจัดกิจกรรมมีผู้สนใจขอนัดเพื่อเจรจาร่วมลงทุนร่วมทั้งสิ้น ๓๙ การเจรจา

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๓
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๓. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพวิดีโอพกพาเฉพาะทาง “มหัศจรรย์
สร้างสรรค์ บันทึกฝัน ที่บ้านเกิด” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน เยาวชน ได้มี
โอกาสพัฒนาทักษะความรู้ เทคนิควิธีการการถ่ายภาพวิดีโอในเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวอันเกิดจากมุมมองความคิดของตัว
นักเรียน เยาวชนเอง ดาเนินการระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูที่ปรึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน ๑๒๐ คน
๔. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฉาย
รอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่อง "เทริด ” โดยมีผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด
กระทรวงวั ฒ นธรรมเข้ า ร่ ว มงาน เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๓,๕๐๐,๐๐๐.-

๕๔
นโยบายรัฐบาล
ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
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 อาเภอปางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา ในเดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน
๒. จัดกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับหมู่บ้านศีล ๕ วิถีไทยวิถีพุทธ ณ จังหวัด
เลย จานวน ๒ ครั้ง ในเดือนมกราคม และเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๓. การลงนามข้ อ ตกลง (MOU) ในการขั บ เคลื่ อ นโครงการสร้ า งความ
ปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษา
ศีล ๕” ณ จังหวัดตาก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
มีการขับเคลื่อนการดาเนินการ ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ปุาซาง จ.ลาพูน
๔. จั ดกิจ กรรมทาบุญไหว้พ ระ พัฒนาจิตใจด้ว ยศีล ๕ ในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ จานวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. จัดอบรมโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ “สายใยรักครอบครัว ร่วมใจ
ปฏิบัติธรรมรักษาศีล รุ่นที่ ๙” ณ วัดพิชิตปิตยาราม อาเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)
เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียนเข้ารับการอบรม จานวน ๑๒๐ คน
๖. จัดอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลั กธรรมทาง
พระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๕
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ณ วั ด สว่ า งคงคา อ าเภอเมื อ ง จังหวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยมี ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด
กาฬสินธุ์ (นายวินัย วิทยานุกูล) เป็นประธาน
๗. จัดงานเปิดปูายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ และมอบปูายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
แก่วัดที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดศรีคูณเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

๘. จัดนิทรรศการในการประชุมติดตามผลการดาเนินงานโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล ๕”
(ระยะที่ ๓) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคา
(พระอารามหลวง) จังหวัดพะเยา
๙. ดาเนินการเปิดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข และมอบ
ปูา ยหมู่ บ้ านรั ก ษาศีล ๕ ให้แ ก่ ห มู่ บ้ า นที่ เ ข้ า ร่ วมโครงการฯ ณ วั ด ศรี ก ลม
ประชาสามัค คี อ าเภอนาวัง จังหวั ดหนองบัว ลาภู เมื่ อ วั นที่ ๑๖ กั นยายน
๒๕๕๙
๑๐. เปิดโครงการ “รักษ์วัด รักษ์ศีล ๕ ปวงประชาเป็นสุข” ณ ศาลาการเปรียญ
วัดเขียนเขต อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
(นายสุรชัย ขันอาสา) เป็นประธานในพิธี
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๖
นโยบายรัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
ให้ทุกส่วนราชการเร่งดาเนินการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภายใต้
ชื่อ “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นาความเป็นไทยสู่ใจประชาชน” โดยมี
การจัดกิจกรรม จานวน ๘ โครงการ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ ได้แก่ กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจารัชกาล) กิจกรรมสวด
มนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย – ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมเที่ยวไทย
ประทับใจ ชุมชนคุณธรรม กิจกรรมกิจกรรมไหว้พระวั งหน้าพระปฏิมาแห่ง
แผ่นดิน กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรูท้ างวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี กิจกรรมจัดแสดง
พื้นบ้านนาความเป็นไทยสู่ใจประชาชน กิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย
ส่งความสุ ขแบบไทย เป็นของขวัญปี ใหม่ และการอวยพรปีใหม่ ผ่านระบบ
Online (ส.ค.ส. Online) ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๗
นโยบายรัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้อง
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทาหนังสือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยสาหรับชาวต่างประเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. จัดทาหนังสือประวัตศิ าสตร์ชาติไทย โดยจัดพิมพ์ ครั้งที่ ๑ จานวน ๕,๐๐๐
เล่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทย : รากเหง้าที่คนไทย ควรรู้”
เมื่ อ วั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่ ง ชาติ กรุ ง เทพฯ โดยมี
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานพิธีเปิดได้รับเกียรติ
จากรองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย โดยมีการถ่ายทอดสดทางสถานี
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ห่ ง ประเทศไทย นอกจากนี้ มี ก ารวิ พ ากษ์ ห นั ง สื อ
“ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์ เกษมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการ ชาระประวัติศาสตร์ไทย และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจ
ต่างๆ อาทิ ความสาคัญของประวัติศาสตร์ต่อสังคมไทย ประวัติศาสตร์ไทย :
ยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง พร้ อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ผู้เข้ าร่วมการสัมมนา
อภิปรายและซักถามในประเด็นต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๘
นโยบายรัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม

การรณรงค์ความเป็นไทย
๑. จัดกิ จกรรมรณรงค์ค วามเป็น ไทย เมื่ อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ ทาเนียบรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรม
อาทิ สายการบิ น ธนาคาร สถานศึ ก ษา และศิ ล ปิ น นั ก แสดง จั ด กิ จ กรรม
ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ไทย ตามนโยบายของ พลเอก ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา
นายกรั ฐ มนตรี เพื่อ เสริ ม สร้า งความเป็ นไทยสู่ ป ระชาชน ประเทศสมาชิ ก
อาเซียน และประเทศทั่วโลกกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงสาธิตมารยาท
ไทย จากนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การประกวดมารยาทไทย
ระดับประเทศ ของวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง การจัดแสดงอาหารไทย การจัด
แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงมวยไทย ชุดการแสดงมวยไชยา มา
เผยแพร่แก่ประชาชนในชาติ ซึ่งมีนโยบายการดาเนินการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่
วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก
๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ๑ ครั้ง
๓. จัดทาข้อมูลปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรมโดยมีช้างเจ้าขุน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๙
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
เป็นตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ผ่าน Application
Line ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๔. จั ด โครงการรณรงค์ ด้ า นมารยาทและวั ฒ นธรรม โดยผลิ ต สื่ อ โทรทั ศ น์
จานวน ๒ ชุด คือ ๑) ชุดการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้
สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จานวน ๑๒ ตอน ๒) ชุดการรณรงค์ด้านวินัยน้าใจ
จราจร มารยาทการขับขี่ จานวน ๓ ตอน พร้อมทั้งจัดทาบทเพลง “ไทยเรามา
ติดอันดับกันเถอะ” โดยเป็นการปลูกจิตสานึกความมีน้าใจและมารยาทบน
ท้ อ งถนน ทั้ ง นี้ ไ ด้ เ ผยแพร่ ผ ลงานลงในสื่ อ ออนไลน์ และเผยแพร่ ไ ปยั ง
สถานศึกษาต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
๕. กระทรวงวัฒนธรรม กาหนดนโยบายให้บุคลากร แต่งกายด้วยผ้าไทยในทุก
วันพฤหัสบดี ตามแนวทางของรัฐบาลเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
๖. รณรงค์ด้านมารยาทและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม
ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และรณรงค์ด้านวินัย น้าใจจราจร เพื่อผลักดัน
การรณรงค์ความเป็นไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมตามนโยบายนายกรัฐมนตรี โดย
ได้ดาเนินการผลิตสื่อโทรทัศน์ กลุ่มเปูาหมายประกอบด้วย เด็กอนุบาลและ
ประถมศึกษา นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป จานวน ๒ ชุด ได้แก่ ชุดการ
รณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ จานวน
๑๒ ตอน ชุดการณรงค์ด้านวินัยน้าใจจราจรมารยาทการขับขี่ จานวน ๓ ตอน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๖๐
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน
ระดั บ ที่ ๓ ระดั บ ปฏิ บั ติ แบ่ งเป็ น (๑) ภาครั ฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาค
ประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

ข้อสั่งการ

โครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ภายใต้ชื่องาน “ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ
ตลาดวั ฒนธรรมสร้ า งสุ ข ” โดยแบ่ งเป็น ๔ กิจ กรรม สั ป ดาห์แ รก ๑-๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กาหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดมั่งมี สัปดาห์ที่สอง
๘-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กาหนดการจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างรัก สัปดาห์
ที่สาม ๑๕-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ กาหนดจัดงานในแนวคิดตลาดสร้างสุข
มีการนาศิลปินแห่งชาติมาร่วมกิจกรรม สัปดาห์สุดท้าย ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ ก าหนดการจั ด งานในแนวคิ ด ตลาดสร้ า งบุ ญ นอกจากนี้ ยั งมี ก าร
แสดงผลงานทางวัฒนธรรมและการจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตัวสินค้า
มาจากงานรากวัฒนธรรม รวมถึงจัดการแสดงผ่านเวทีการแสดงทางวัฒนธรรม
ทุกวัน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๖๑
นโยบายรัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน

ปัญหา/ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓) ภาคประชาชน/
ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษาพื้นฐาน และ
การพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลเริ่มตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงจัดทาข้อมูลภาพรวม มิใช่ข้อมูลในภารกิจของหน่วยงานระดับ
กรม ยกเว้นสานักนายกรัฐมนตรี
๒. จัดทาเป็น Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด ๑๔
๓. เผยแพร่ลงเว็บไซต์กระทรวง โดยให้กาหนดชื่อพื้นที่หน้าเว็บไซต์ว่า “รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล”
และกาหนดชื่อหัวข้อย่อยภายใต้พื้นที่ดังกล่าวว่า “รายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี”
๔. ในช่องการดาเนินงานหากมีการขับเคลื่อนการดาเนินงานโดยใช้กลไกประชารัฐให้ใส่รายละเอียดและความก้าวหน้าในการใช้กลไกประชารัฐด้วย

