๑
รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ช่วงปีที่ ๑
ช่วงเวลาดาเนินการ (๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘)
หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม
นโยบาย
เรื่อง/ประเด็น/มติ/
รัฐบาล
ข้อสั่งการ
นโยบาย ๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ กิจกรรม
- จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๔ กิจกรรม
- จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๙ กิจกรรม
- จัดสร้างภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ๑ เรื่อง
- จัดกิจกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ กิจกรรม
๒. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
- จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายจากกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติฯ Bike for Mom
- จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม
- จัดนิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม
- จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม
๓. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
- จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ กิจกรรม
- จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ กิจกรรม
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๒ กิจกรรม
- จัดกิจกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๓ กิจกรรม

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

นโยบาย ๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๒ กิจกรรม
- จัดกิจกรรมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ กิจกรรม
- จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ต่างประเทศ ๒ กิจกรรม
- จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ กิจกรรม
- จัดพิธีทางศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ กิจกรรม
๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์
- จัดกิจกรรมทางวิชาการ ๓ กิจกรรม
- จัดกิจกรรมทางศาสนา ๘ กิจกรรม
- จัดการแสดงทางวัฒนธรรม ๑๐ กิจกรรม
- จัดนิทรรศการ ๑ กิจกรรม
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็น ที่ ๑ คื อ มีก ารด าเนิน การโดยเชื่ อมโยงระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสั งคมทั้ ง ๓ ภาคส่ ว น
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ โดยมี
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่าย
ของประเทศ
๑. สนับสนุนงบประมาณโครงการยลยะลา ให้กับเทศบาลเมืองนคร
ยะลา กิจกรรมประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและการแสดงดนตรี
๒. โครงการมหกรรมวัฒนธรรมเชื่อมใจชายแดนใต้สันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส จัดกิจกรรม
ตามโครงการ จานวน ๑๖ กิจกรรม

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๖,๒๐๐,๐๐๐

๓
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๓. การแสดงทางวัฒนธรรม ๔ กิจกรรม
๔. กิจกรรมทางศาสนาเชื่อมความสัมพันธ์ทางศาสนา
๕. กิจกรรมทางวิชาการ ๘ กิจกรรม
๖. กิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้ ๓ กิจกรรม
๗. จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ ณ วัดช้างให้
๘. จัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม ๓ กิจกรรม
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
การเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ของกระทรวงวัฒนธรรม มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับกลไก
ประชารัฐ ทั้ง ๓ ประเด็น คือ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการ
ขับ เคลื่อ นและปฏิ รูป การบริห ารราชการแผ่น ดิน ๖ คณะ เป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็ น ที่ ๓ มี ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นนโยบายโดยการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่าย
ของประเทศ
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานา ๑. จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ประเทศ
๑๐ กิจกรรม

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๒. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศและเผยแพร่
วัฒนธรรมไทยไปยังต่างประเทศ ๑๘ กิจกรรม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ
เอกอัครราชทูต/คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆ เพื่อเชื่อม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางวัฒนธรรมและศาสนาระหว่าง
ประเทศ ๒๑ ครั้ง
๔. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศ ๑๗ ครั้ง
๕. โครงการวัฒนธรรมสัญจรสาหรับคณะทูตานุทูตและผู้แทน
องค์การระหว่างประเทศ ๓ ครั้ง
๖. ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศเพื่อ
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ๒ ครัง้
๗. กิจกรรมทางศาสนาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๓ ครั้ง
๘. เปิดศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Center) ๑ แห่ง
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
มีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑ มี
ความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วนและสอดคล้องกับประเด็นที่ ๓ การ
สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุนและ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรูร้ วมถึงการสร้าง
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
นโยบาย ๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๓.๖ จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้าน
๑. โครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย โดยจัดทาซีดบี ทเพลง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด
เพลง “รัก...แม่” จานวน ๔,๐๐๐ แผ่น ซีดีบทเพลง ชุดที่ ๒

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
“ความหวัง..กาลังใจ” จานวน ๒,๐๐๐ แผ่น จัดงานแถลงข่าวการจัดทา
ซีดีบทเพลง ทั้ง ๒ ชุด ๆ ละ ๑ ครั้ง
๒. โครงการค่ายเยาวชนไทยไร้คอรัปชัน Youth 2020
มีมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ๗ แห่ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๔ คน
๓. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยมไทย ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ๓ กิจกรรม
๔. โครงการคืนคนดีสู่สังคม โดยมีการจัดค่ายคุณธรรม ๖ ครั้ง เพื่อ
ปลูกฝังอบรม คุณธรรมจริยธรรมและยึดมั่นในหลักธรรม
คาสอนทางศาสนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม ๑,๒๐๐ คน
๕. โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสานึกในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตให้กับเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ
“ข้าราชการไทยไร้สุจริต” ๒ ครั้ง ทั้งมีการประเมินความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ
๖. โครงการสมัชชาคุณธรรมไทย มีการจัดประชุมทางวิชาการ ๔
ครั้ง เพื่อการขับเคลื่อนโครงการสมัชชาคุณธรรม รวมถึงการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ๕ ครั้ง
๗ จัดกิจกรรมทางวิชการ/การประชุม/การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ด้านคุณธรรม ๓ ครั้ง ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และส่งเสริมการ
ดาเนินงานคุณธรรมในระดับจังหวัด ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์ ราชบุรี ศรีสะเกษ
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕๓๙,๓๗๘

๖
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ๖ คณะ เป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
นโยบาย ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.๗ ทะนุบารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ๑. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ๕๑ ครั้ง โดยเข้าร่วม
และศาสนาอื่นๆ
สวดมนต์ทาวัตรเช้าและฟังพระธรรม
๒. โครงการชุมชนคุณธรรม บ้าน-วัด-โรงเรียน นาวิถีไทยวิถีธรรม
สร้างความประทับใจ จัดกิจกรรมปั่นทะลุฟ้า ด้วยศรัทธาและแรง
บุญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐๐ คน
๓. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีการจัดกิจกรรม
เนื่องในวันสาคัญทางศาสนาและเนื่องในโอกาสสาคัญต่างๆ ได้แก่
วันขึ้นปีใหม่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด วัน
อาสาฬหบูชา
๔. จัดการประกวดทางศาสนาโดยมีการมอบโล่ ทุนการศึกษาและ
เกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม
๕. เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๓๕๐ คน
๖. โครงการส่ ง เสริ ม พระสงฆ์ แ ละพุ ท ธศาสนิ ก ชนไปประกอบ
ศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตาบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล
โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม การอ านวยความ
สะดวกให้ผู้แสวงบุญ ปี ๒๕๕๘ จานวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๑๓๕ คน ปี
๒๕๕๙ ดาเนินการแล้ว ๑ รุ่น

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๗
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๗. การส่งเสริมกิจการฮัจย์ มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการ ๕
คณะเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มีความประสงค์
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ทั้งในปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙
๘. กิจกรรมทางศาสนาคริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์ โดยมีการ
ประชุ ม หารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ น าของแต่ ล ะศาสนา รวมถึ งการให้ ก าร
ต้อนรับสมาคมทางศาสนาต่ างๆ เพื่ อหารือการดาเนิ นการด้า น
ศาสนา/กิจกรรมรวมพลังทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
๙. จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจา
ริณีภาคฤดูร้อน ๒ ครั้ง
๑๐. โครงการฝึกหัดสวดโอ้เอ้วิหารราย มีการจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง
เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กได้เข้าใจหลักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง ทั้ง
ยังเป็น การสอนเรื่ องคติธ รรมและการครองตนให้ เ ด็ก ได้ซึ ม ซั บ
ตลอดจนส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๑๑. โครงการอบรมพระธรรมวิทยากร ๒ ครั้ง เพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนาเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย โดยได้มีการจัดเตรียมหลักสูตรและจัดอบรมให้
ความรู้พระธรรมวิทยากร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๒๐๐ คน
๑๒. จัดประชุมวิชาการด้านศาสนา ๖ ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๒๕๐ คน
๑๓. โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๒ ครั้ง กิจกรรม
ประกอบด้วยการทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ะหว่างศาสนา
และกิจกรรมพิธีทางศาสนา มีผเู้ ข้าร่วมครั้งละ ๑๒๐ คน
๑๔. โครงการคลินิกคุณธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมวิชาการและ
ติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการของสถานศึกษาต่างๆ ๗
สถาบัน

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๘
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดก
ทางวัฒธรรม

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ
การใช้กลไกประชารัฐ
๑๕. จัดกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน ๙ วัด เพื่อบารุงพระพุทธศาสนา
๑๖. จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
๒๕๕๘ มีการดาเนินการร่วมกับเครือข่ายทางศาสนา หน่วยงานรัฐ
และเอกชนต่างๆ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ๑๐ หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้นการ
ใช้จ่ายของประเทศ
๑. จั ด กิจ กรรมคื นความสุข ให้ค นในชาติ โดยเป็ น ความร่ วมมื อ การประสานงานใน
ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ จัด พื้นที่ และงบประมาณ
กิ จ กรรมการแสดงทางวั ฒ นธรรม การจ าหน่ า ยสิ น ค้ า ทาง ในการดาเนินการ
วัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ๘ จังหวัด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน ๕,๐๐๐ คนต่อพื้นที่ และจัดกิจกรรมคืนความสุขให้คนใน
ชาติผ่านรายการเวทีไทย ๙ จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
๓,๐๐๐ คนต่อพื้นที่
๒. โครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมภาคฤดูร้อน ๑ ครั้ง โดยเป็น
กิจกรรมที่ให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ นามิติทางวัฒนธรรมมา
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ข องเด็ กและเยาวชน ด้ว ยการเปิ ดพื้ น ที่ท าง
วัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ใน
รูปแบบตามความถนัดและสนใจ ถือเป็นการเสริมสร้างทักษะทาง
วัฒนธรรม
๓. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดาเนินการในวิทยาลัยนาฏศิลป์และ
วิทยาลัยช่างศิลป์ในสังกัดทั่วประเทศ ระหว่างช่วงเดือน

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๐,๙๒๘,๑๐๐

๙
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางด้านการศึกษา จานวน ๑๐,๕๐๐ คน
๔. โครงการส่งเสริมเครือข่ายการดาเนินงานทางวัฒนธรรมโดยมี
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การสาธิต
และการจาหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย
๕. โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ เป็นการศึกษาดู
งานตามแหล่งโบราณคดี ในจังหวัดต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรม ๒
ครั้ง เป็นการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรมั ย์
จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสระบุรี จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร
และจังหวัดหนองคาย มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ ๓๐ คน รวมถึง
มีการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมทางด้านนาฎศิลป์ ดุรยิ างคศิลป์
คีตศิลป์ และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากลไปช่วงเดือนธันวาคม
๒๕๕๗ จานวนมากกว่า ๕๐ ครั้งทั่วประเทศ
๖. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อให้ความรู้ด้านวัฒนธรรม
- โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่บริการวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ให้ความรูส้ ู่ประชาชน ๑๔ ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมครั้งละ ๖๐ คน
- โครงการอบรมบ่มเพาะความรูศ้ ลิ ปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๓ ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๓๕ คน โดยในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จัด
กิจกรรม ๒ ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ๑๔๕ คน
- จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัดนิทรรศการ
เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรม ๕๗ ครั้ง
- โครงการศิลปวัฒนธรรมสัญจรสูส่ ถานศึกษา ๔ ครั้ง
- โครงการเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา ๗ ครั้ง
- โครงการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการด้านหนังสือ

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๑๖,๙๔๐,๐๐๐

๑๐
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
การจัดนิทรรศการ ๑๓ ครั้ง
- โครงการ อ่านเป็น เล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ณ บริเวณ
สวนหย่อมหน้าหอสมุดแห่งชาติ ๖ ครั้ง โดยมีการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสนุกและได้รับความรู้จาก
กิจกรรมคาถามต่างๆ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๘๐ คน
- โครงการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม มีการจัดการบรรยายและ
สาธิตศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ ดนตรี รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่
นิทรรศการและการละเล่น การแสดงผลงานและการสาธิตปูนปั้น
๓ ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม ครั้งละ ๕๐ คน
- โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจาปี ๒๕๕๘ โดยมีกิจกรรม
ย่อย ๕ กิจกรรม เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชน การจัดรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- จัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัยในระดับภาค ๑ ครั้ง
- โครงการฝึกอบรมด้านศิลปกรรมสาหรับบุคคลทั่วไปดาเนินการ
จัดอบรมด้านศิลปกรรม หลักสูตร "เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น" โดย
ใช้การเผาแบบรากุ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๓๑ คน
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญของภาษาไทย
ตลอดจนร่วมทานุบารุง ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทย
- เปิดแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวและชาวนา ตาบลท่าหิน อาเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าชมการดานา
ในแปลงนา ชมการปีนตาล และชมผลิตการแปรรูปตาลโตนด
ณ จังหวัดสงขลา
- จัดกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์ไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการอนุรักษ์และพัฒนาวัง

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๑
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
หน้า” และจัดการเสวนาเรื่อง “Newly Renovated National
Museum” จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง
“ประวัติศาสตร์ชาติไทย” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน นอกจากนี้
ในส่ ว นภู มิ ภ าคมี ก ารจั ด กิ จ กรรม ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ งชาติ
เชียงใหม่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
- การขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พร้อมทั้งลงนามในใบประกาศ
ขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
๘. เปิดศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ศลิ ปะและวัฒนธรรม จัดการอบรมกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยสีอะคริลิค กิจกรรมการวาด
สีน้า กิจกรรมลีลาศ กิจกรรมการแสดง กิจกรรมมวยไทย กิจกรรม
การเชิดหุ่นกระบอก และกิจกรรมการทาลายบนผืนผ้า ทุกวันเสาร์
และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน มีผู้เข้ารับการอบรมรวม
๑,๐๐๐ คน
๙. จัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงดนตรี ได้แก่
สายน้าแห่งวัฒนธรรม (River Festival 2014,2015), ประเพณี
ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ สุโขทัย ๒๕๕๗, การแสดงโขน,
การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน, เดินกินถิ่นนาเกลือ,
การแสดงดนตรีสาหรับประชาชน, มวยไทย, การประกวดดนตรี
พื้นบ้าน, Thailand Choral Festival 2015, กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง
ไหว้สาปูจาพระเจ้า ๙ พระองค์, กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์,
ลิเกต้นน้าเจ้าพระยา ๒๕๕๘, มหกรรมขับซอสืบสานภูมิปญ
ั ญา
ล้านนา, มหกรรมลิเก, คอนเสิรต์ ลูกทุ่งเฉลิมพระเกียรติฯ, กิจกรรม
Clean Klong รักษ์นะ...สายน้า, ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก
๒๕๕๘, ประเพณีตักบาตรทางเรือและงานสืบสานประเพณีการ

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๒
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
แข่งขันเรือยาว, คอนเสิร์ตต่างๆ
๑๐. จัดอบรมอาสาสมัครวัฒนธรรม ของสภาวัฒนธรรมทั่ว
ประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒธรรมมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๗ คน
๑๑. โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ
การท่องเที่ยว : ตลาดนัดศิลปะ (Art Market) โดยเป็นการเปิด
พื้นทีแ่ ละสนับสนุนให้ศิลปินได้มีพนื้ ที่ในการจาหน่ายสินค้า
จัดกิจกรรมทุกเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๒๐.๐๐ น
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน มีผเู้ ข้าร่วมชมงานครั้งละไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐ คน
๑๒. การบูรณะโบราณสถานของกรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม โดยได้มีการบูรณะโบราณสถานทีส่ าคัญ ๑๗ แห่ง
๑๓. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานศึกษา ศิลปินแห่งชาติ บูรพศิลปินทีส่ นับสนุนงาน
ด้านวัฒนธรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในปี ๒๕๕๗ และ
๒๕๕๘
๑๔. จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ให้กับประชาชน
- รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สาหรับผู้พกิ าร เป็นการนาศิลปวัตถุจาลอง
เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่และผู้พิการได้เรียนรู้ศลิ ปวัฒนธรรม
มีการจัดทาคาบรรยายเป็นอักษรเบรลล์เพื่อให้ผู้พิการสามารถ
เรียนรู้ถึงศิลปวัตถุได้ ดาเนินการใน ๑๐ พื้นที่
- อบรมศิลปะสาหรับผู้พิการและผูด้ ้อยโอกาสปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ โดยได้จดั กิจกรรม สอนศิลปะเด็กและเยาวชน คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาส จานวน ๘ ครั้ง ณ มูลนิธิวิถีชีวิตอิสระคนพิการ
จังหวัดนครปฐม และมูลนิธิแสงสว่าง กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายน

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๑๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๓
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๒๕๕๘ ได้จดั กิจกรรม ๔ ครั้ง
- อบรมนาฏศิลป์ดนตรีสาหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปภาคฤดูร้อน
ประจาปี ๒๕๕๘ หลักสูตรที่เปิดอบรมมี ๑๔ หลักสูตร ได้แก่ โขน
ราไทย วาดภาพ แต่งหน้า กลองสะบัดชัย ปี่พาทย์ เครื่องสาย ขับ
ร้องเพลงไทย ขับร้องเพลงสากล ไวโอลีน กีต้าร์ คีย์บอร์ด กลอง
ชุด แจ๊ส เดือนเมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา
จังหวัดนครปฐม และได้จัดแสดงผลผลงาน เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน
๒๕๕๘ ณ โรงละครวังหน้า มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๒๕๐ คน
๑๕. โครงการถนนสายวัฒนธรรม เป็นการเปิดตลาดนัดทาง
วัฒนธรรม ๑๑ จังหวัดที่มีความพร้อมในการดาเนินการ กิจกรรม
ประกอบด้วย การสาธิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีบ้านฉัน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่น นิทรรศการต่างๆ
๑๖. โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์
การเรียนรู้อัล-กุรอาน เพื่อดาเนินการอนุรักษ์โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
ประเภทคัมภีร์อัล-กุรอานณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา จังหวัด
นราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่
๑๗. โครงการศูนย์บันดาลไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางใน
การให้คาแนะนา พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิง
สร้างสรรค์ และการนาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้โดยเปิดให้
ประชาชนเข้าชมนวัตกรรมการออกแบบของที่ระลึกเพื่อการ
ท่องเที่ยว สินค้าฝากไทย การจัดนิทรรศการสีไทยโทน จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์ฯ ๓ แห่งได้แก่ ณ
บริเวณชั้น ๓ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน จังหวัดราชบุรีและ
จังหวัดเชียงราย

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๔
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

๔.๙ สนับสนุนการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็น
สากลฯ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๒๐. โครงการสนับสนุนการดาเนินงานหมู่บ้านวัฒนธรรม
สร้างสรรค์ เพื่ออบรมผู้นาหมู่บ้านวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และ
นักวิชาการวัฒนธรรม ในการส่งเสริมให้มีการฟื้นฟู อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น สามารถนาทุนทางวัฒนธรรมมา
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นการบูรณาการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน โดยมีการจัดอบรม
๒ หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมครั้งละ ๕๐๐ คน
๒๑. โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร : กิจกรรมศิลปินแห่งชาติ
สัญจร ปี ๒๕๕๙ ถ่ายทอดงานศิลป์สู่เยาวชน ภาคกลางตอนบน
จังหวัดพิจิตร โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ศิลปิน
แห่งชาติและศิลปินพื้นบ้าน รวมทัง้ จัดกิจกรรมทางวิชาการ ในช่วง
เดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
๕๐๐ คน
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
มีการดาเนินการทีส่ อดคล้องกับกลไกประชารัฐประเด็นที่ ๑
มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/
ประชาสังคมทั้ง ๓ ส่วน ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐ
แบบบูรณาการ และสอดคล้องกับประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ในเรื่องการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยว
การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาความรู้รวมถึงการสร้างรายได้
และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
๑. จัดกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ การอบรม สัมมนา และการจัด
นิทรรศการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรม
ของประเทศเพื่อนบ้านและสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่
เป็ น สากลฯ ๓๑ ครั้ ง โดยในเดื อ นมกราคม ๒๕๕๙ มี ก ารจั ด

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑๕
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
กิจกรรม
- เสริมสร้างสุทรียะและการเรียนรู้ภาษาอาเซียน
๒. โครงการเยาวชนร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน เพื่อสร้างพื้นที่
หรือเป็นเวทีสาหรับเยาวชนได้แสดงออก ตามความสามารถและ
ความถนัด อันเป็นช่องทางหนึ่งของการเตรียมเยาวชนที่มีคุณภาพ
และศักยภาพเพื่อก้าวเข้า สู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต
- ปี ๒๕๕๗ จัดกิจกรรม จานวน ๔ รุ่น
- ปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรม จานวน ๔ รุ่น
๓. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์
แห่งชาติ จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนอาเซียนแห่ง
กรุงเทพมหานคร ๒๕๕๘ (Bangkok ASEAN Film Festival
2015) ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค ๔ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี)
๔. จั ด การประกวดและแข่ ง ขั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ยาวชนและ
ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่อาเซียน
- แข่งขันการเขียนตัวอักษรจีน /การวาดภาพและประดิษฐ์อักษร
จีน ๒ ครั้ง
- การคัดเลือกผลงานสถาปนิกไทยเข้าร่วมประกวดความเป็นเลิศ
ด้ า นการออกแบบสถาปั ต ยกรรมที่ ส ะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ เ อเชี ย
ตะวันออก (Citation of Excellent Architectural Design
Reflecting East Asian Identity)
๕. ส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์ “ชนช้าง กราฟิค : Graphic
Design Battle” สนามประลองยุทธ์กราฟิกดีไซน์ ระหว่างวันที่
๒๔ ตุลาคม – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราช
ดาเนิน และสตูดิโออมรินทร์ทีวี โดยที่บรรยากาศในการแข่งขัน จะ
นามาเผยแพร่ในรายการ “ชนช้าง กราฟิค : Graphic Design

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๒,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๖
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
Battle” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา ๑๘.๒๐ น. หลังรายการ
เดินหน้าประเทศไทยทางช่อง Amarin TV ๓๔/๔๔ จานวน ๔
ตอน ระหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ ทั้ง ๓ ระดับ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับ
นวัตกรรม การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ การส่งเสริม SME & START UP การยกระดับ
คุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารั ฐ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว & MICE การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนต่างประเทศ
การศึกษาพื้นฐาน และการพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
๔.๑๐ ปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและจิ ต ส านึ ก ที่ ดี ๑. โครงการเด็กไทยกับไอที เป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสือ่ คุณภาพเพื่อเปิด รู้เท่าทันสื่อ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการเลือกรับ และปรับใช้สื่อไอที
พื้นที่สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มี ให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ตนเองและส่ ว นรวม รวมถึ ง สร้ า งความ
โอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักให้ผู้ปกครองถึงผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็ก เพื่อให้
สามารถดูแลและปกป้องบุตรหลานให้ห่างไกลจากสื่อไอทีที่เป็นภัย
ได้ ดาเนินการกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แต่ละครั้งไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ คน
๒. โครงการพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทาง
ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการจัด
กิจกรรมคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย จัดแสดงคอนเสิรต์
ประจาปี The Tunes of Youth Concert by Thai Youth
Choir มีผู้เข้าชมมากกว่า ๔๓๒ คน

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๔,๗๗๐,๐๐๐

๒๒๐,๗๕๐

๑๗
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๓. จัดทาสื่อต่างๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
- ละครคุณธรรม สร้างรากฐานให้สังคม : ประกวดละครธรรมะ
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
- ผลิตรายการ “สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง” โดยร่วมกับ
สถานีโทรทัศน์ TNN 2 โดยเชิญเครือข่ายองค์กรภาคี และบุคคล
สาคัญมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- จัดทาคลิปวีดิโอ อินโฟกราฟิก-แอนิมชั่น ชุด "รักออกแบบได้"
เพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เหมาะสมเนื่องในวันวาเลนไทน์
- จัดเวทีเสวนา ผ่านช่องสถานีโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ค่านิยมอันดี
เนื่องในวันวาเลนไทน์ ผ่านรายการ "ศิลป์สโมสร" ประเด็น "นิยาม
รักวัยว้าวุ่น" โดยเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารเล่ น สงกรานต์ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยมี สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ได้แก่ Banner พัด และหนังสือ DOs & DON’Ts
- เปิดแคมเปญรณรงค์ “วันสงกรานต์ กลับ กอด กราบ ”เพื่อ
รณรงค์สร้างกระแสให้เยาวชนเห็นความสาคัญของวัฒนธรรมไทย
วันสงกรานต์
๔. จัดการอบรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
- ถ่ายทอดเรื่องมารยาท และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนให้กับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๔๕ คน
- โครงการครอบครัวหนังสือ รุ่น ๒ เพื่อสานสัมพันธ์ในครอบครัว
พ่อแม่ลูกร่วมกัน อ่าน เขียน ทา และการวาดภาพประกอบหนังสือ
มีการอบรม ๒ กลุ่มในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- อบรมหลักสูต คุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ ๑

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๖๕๐,๐๐๐

๑๘
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ
การใช้กลไกประชารัฐ
๕. ประกาศพื้ น ที่ คุ ณ ธรรม ๔ จั ง หวั ด น าร่ อ ง ตามแผนงาน
การอนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ศูนย์
คุณ ธรรมร่ ว มกั บ เครื อข่ า ยขั บ เคลื่ อนคุ ณธรรมตามค่ านิ ย ม ๑๒
ประการ คือ จังหวัดพิจิตร พัทลุง บุรีรัมย์ และราชบุรี
๖. จัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี
๑๗ ครั้ง
๗. จัดโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ครั้งที่ - ความพร้อมของ
๑๔ วันที่ ๑๙ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ จังหวัด สมุทรสงคราม สถานที่ดาเนินการ
ผู้เข้าร่วมจานวน ๑๐๐ คน จาก ๒๐ จังหวัดทั่วประเทศ
๘. โครงการส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย โดยจัด
กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย : การอบรมฝึกนักเขียนผู้
พิการทางสายตาและการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร ณ หอศิลป์ร่วม
สมัยราชดาเนิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๔๘ คน โดยจัดกิจกรรม
จานวน ๕ ครั้ง
๙. เปิ ด ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ งประเทศไทยเป็ น แหล่ งเรี ย นรู้ ท าง
วัฒนธรรม เพื่อเป็นการบูรณาการกระบวนการจัดการพื้นที่บริเวณ
ศู นย์ วั ฒนธรรมแห่ งประเทศไทยให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม โดยจั ดกิ จกรรมในรู ปแบบการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ
ประกอบด้วย ด้านศิลปะการแสดง ด้านทัศนศิลป์และด้านหัตถศิลป์/
หัตถกรรม ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดาเนินการอบรม ดังนี้
- การร้องเพลงฉ่อย ๖ ครั้ง
- การฝึกอบรมการเต้นลีลาศ ๖ ครั้ง
- การฝึกอบรมการวาดภาพด้วยสีน้ากับศิลปินแห่งชาติ ๖ ครั้ง

ข้อเสนอแนะ

- สารวจสถานที่
ก่อนจัดกิจกรรม
- ประสานงาน
ล่วงหน้า

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๙๐๒,๒๐๐

๑๑๗,๐๐๐

๒๒๒,๖๓๓

๑๙
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑๐. การดาเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เป้าหมายเพื่อเฝ้า
ระวังสภาพปัญหาความเบี่ยงเบนทางสังคมและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น ดาเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้ าใจและสร้ างภู มิ คุ้ มกั นให้ สั งคมเกิ ดความตระหนั กและรวมกั น
รับผิดชอบวัฒนธรรมด้วยกัน โดยรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
หมายเลข ๑๗๖๕ การดาเนินการในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
- การตรวจสอบและจับกุมการค้ามนุษย์ภายในสถานประกอบการร้าน
วีดิทัศน์ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี
- ตรวจสอบความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมทางสื่อสาธารณะ
- การตรวจสอบและประสานงานกรณี พฤติ กรรมไม่ เหมาะสมของ
ผู้ดาเนินรายการวิทยุสาธารณะ (ดีเจ)
- การตรวจสอบและประสานงานกรณีพบการเผยแพร่คลิปวีดิโอที่มี
เนื้อหาไม่เหมาะสม
๑๑. โครงการ ณ สยาม เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สาหรับเด็กและ
เยาวชน"ณ สยาม" โดยกิจกรรมต่ างๆ ที่ เกิ ดขึ้ น อยู่ภายใต้ แนวคิ ด
เด็กคิด เด็กทา เด็กนาเสนอ โดยได้ใช้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร
คือ อาคารศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน ในบริเวณสยามสแควร์ ซึ่งจะ
จัดขึ้นทุกวันเสาร์ และอาทิตย์สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือนเรื่อยไป
ตั้ งแต่ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. กิ จกรรมจะมี ความหลากหลาย
แตกต่างกันไปในแต่ละสัปดาห์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนอายุ
ไม่เกิน ๒๕ ปีสมัครเข้ามาร่วมคิด ร่วมทาร่วมนาเสนอ เพื่อให้พื้นที่
"ณ สยาม" เป็นพื้นที่สาหรับเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง ดาเนินการ
๓ ระยะ โดย
ระยะที่ ๑ ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๕๘
ระยะที่ ๒ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘
ระยะที่ ๓ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๙

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๕,๗๗๐,๐๐๐

๒๐
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

นโยบาย ๕
นโยบาย ๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
เที่ยวในประเทศไทยฯ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดั บที่ ๑ ระดั บนโยบาย โดยมี คณะรั ฐมนตรี ให้ นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบั ติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุ นการขั บเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริ ม
SME & START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน
และการพั ฒนาความรู้ และสร้ างรายได้และกระตุ้นการใช้ จ่ ายของ
ประเทศ
๑. จัดพื้นที่ นิทรรศการเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว
ในประเทศไทย
- นิทรรศการภาพสวย กวีใส โดย ๒๓ ช่างภาพ ๕ กวี สร้างสรรค์
ผลงานผ่ า นการถ่ า ยภาพและบทความเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ท่องเที่ยว ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดาเนิน มีผู้เข้าชมกว่า ๒,๕๐๐ คน
- จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม (การ
ออกแบบผ้าไทย) เป็นการสนับสนุนการนาผ้าไทยมาออกแบบและ
สามารถนาเสนอในเวทีระดับโลก ณ ณ ชั้น ๑๖ อาคารศรีจลุ
ทรัพย์ถนนพระราม ๑

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑,๑๘๐,๑๑๗

๒๑
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
- จัดงาน"ล้านนา เอ็กซ์โป ๒๐๑๕ เสน่หล์ ้านนา ให้คุณค่าไม่รู้จบ"
ตลาดสินค้าและบริการที่มเี อกลักษณ์ความเป็นล้านนา และมี
ความโดดเด่น กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ณ จังหวัด
เชียงใหม่
- เทศกาลชิมชาวาวี – รสดีกาแฟดอยช้าง กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นอนุรักษ์
วัฒนธรรมการดื่มชากาแฟ และวัฒนธรรมการดารงชีพของชนเผ่า
๘ ชาติพันธุ์ ณ ลานวัฒนธรรมบ้านวาวี ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
๒. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเวลากลางคืน (Night Tour)
เป็นการบูรณาการการท่องเที่ยวกับงานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในช่วงเวลากลางคืน (Night tour) และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้า
มาร่วมกิจกรรม ASEAN Cuisine & ไนท์ มิวเซียม (Night
Museum) “ยลวั ง หน้ า ยามเย็ น ” กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย
การบรรยาย น าชม ๒ รอบ (ภาษาไทย) ชมวี ดิ ทั ศ น์ เรื่ อ ง
พระราชวั งบวรสถานมงคล (วั ง หน้ า ) ณ ห้ อ งด ารงราชนุ ภ าพ
น าชม พระที่ นั่ ง ศิ ว โมกขพิ ม าน สั ก การะพระพุ ท ธสิ หิ ง ค์
ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระตาหนักแดง และโรงราชรถหลวง
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จัดกิจกรรมาแล้ว ๖ ครั้ง
๓. จัดสัมมนาและประชุมเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนการชักจูงให้
นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
- จัดสัมมนา “การพัฒนาเมืองในประเทศไทยให้มีเอกลักษณ์สู่
เมืองไทยไทย น่าอยู่ น่าเที่ยว”
๔. โครงการพั ฒ นาแหล่ งศิ ลปวั ฒนธรรมเพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพการ
ท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๙ เพื่อคัดเลือก ส่งเสริม สนับสนุนชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตและมรดกภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ กิจกรรมประกอบด้วย

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑,๕๐๙,๓๓๔

๒๒
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

๖.๑๖ ด้านอุตสาหกรรมส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีส่ อดคล้องกับศักยภาพ
พื้นฐานของประเทศ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
การจัดประชุมเพื่อจัดทาเกณฑ์การคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเชิง
วั ฒ นธรรม ปี ๒๕๕๙ จ านวน ๑๐ แห่ ง และจั ด ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเดือนมกราคม
๒๕๕๙
ความสอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบั ติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม
SME & START UP การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ เศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE การศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาความรู้และสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
ประเทศ
จัดการประชุมวิชาการ
- การสั ม มนาการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ของ
ประเทศไทยในมิติวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ มิถุนายน
๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยมี ผู้บริ หารระดั บสูงของ
กระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดประธานสภาวัฒนธรรม
จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด และผู้อานวยการสานักศิลปากร ๑๕ แห่ง
เข้าร่วมประชุม

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๓
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทลั และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทลั ให้เริ่ม
ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดทาแอปพลิเคชัน ที่มีชื่อว่า Thai Culture Mobile
Application ขึ้ น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จิ ต อล
(Digital Economy) ของรัฐบาล เป็นแอปพลิเคชันแผนที่แหล่ง
ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรัศมี ๑๐ กิโลเมตร จาก
ตาแหน่ งผู้ ใ ช้งาน ช่ วงเริ่ม แรกได้ พั ฒนาข้อ มู ลของกรุ งเทพฯให้
แสดงผล ๓ ภาษา ได้ แก่ ภาษาไทย อังกฤษ และ จี น มี ระบบ
สืบค้น องค์ความรู้ เรื่องวิถี ถิ่นวิถีไทย วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรม
อาเซียน และมรดกไทยมรดกโลก ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะทา
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ จ ากทุ ก หน่ ว ยงานภายในสั ง กั ด
กระทรวงวัฒนธรรมกว่า ๗๐,๐๐๐ รายการ ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ตลาด
ร้อยปี แหล่งเรียนรู้ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรม
อาเซี ย น แหล่ ง ผลิ ต สิ น ค้ า ทางวั ฒ นธรรม เช่ น หมู่ บ้ า นกลอง
หมู่บ้านจักสาน หมู่บ้านผ้าทอพื้นเมือง การแสดงพื้นบ้าน เช่น ลิเก
หมอลา โนรา หนังตะลุง งิ้ว เทศกาลงานบุญ เช่น งานประเพณีชัก
พระ งานบุ ญ บั้ งไฟ งานเผาเที ย นเล่ น ไฟ การแสดงศิ ล ปกรรม
หัตถกรรม เช่น ศูนย์การแสดงสินค้าหัตถกรรม สถาปัตยกรรม
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ประชาสังคม ทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐโดย
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๔
นโยบาย
รัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการยกระดับ
นวัตกรรม การส่งเสริมการท่องเทีย่ ว & MICE การศึกษาพื้นฐาน
และการพัฒนาความรู้ สร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของ
ประเทศ
การส่งเสริมค่านิยมหลักและค่านิยมความเป็นไทย
๑. โครงการบทเพลงรักชาติร่วมสมัย มีกิจกรรมหลัก คือ
๑) การเรียบเรียงเสียงประสานและบันทึกเสียงบทเพลงรักชาติ
ของไทย
๒) เผยแพร่บทเพลงรักชาติผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลาย
และ “การประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย” ดังนี้
(๑) จัดทาซีดีบทเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุด เพลง “รัก...แม่” จานวน ๔,๐๐๐ แผ่น
(๒) ซีดีบทเพลง ชุดที่ ๒ “ความหวัง..กาลังใจ” จานวน ๒,๐๐๐ แผ่น
๓) จัดงานแถลงข่าวการจัดทาซีดีบทเพลง ทั้ง ๒ ชุด ๆ ละ ๑ ครั้ง
๒. จัดทาบทเพลงและมิวสิควีดีโอ เพลงค่านิยม ๑๒ ประการและ
เผยแพร่ไปยังช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ รวมถึงได้
นาศิล ปิ นนั กร้ อ งจากค่ ายแกรมมี่ ที่ ขับ ร้อ งบทเพลงค่ านิ ย ม ๑๒
ประการ และศิ ล ปิ น นั ก แสดงจากละครสร้ า งสรรค์ ค่ า นิ ย ม
ความเป็นไทย ๑๒ ประการ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม
ค่า นิ ยม ๑๒ ประการ ตามนโยบายของรั ฐบาลและคณะรั ก ษา
ความสงบแห่ ง ชาติ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ธั น วาคม ๒๕๕๗ ณ ท าเนี ย บ
รัฐบาล
๓. ประกวดภาพถ่ า ยค่ า นิ ย ม ๑๒ ประการ : สร้ า งชาติ แ ละ
ประชาชนให้เข้มแข็ง ประกาศผลผู้ชนะเลิศเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๗ ณ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ จานวน ๕๐๐ ภาพ และ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ จานวน ๑,๐๐๐ คน
๔. จัดประกวดละครธรรมะส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ”
ตามโครงการ“สร้างสรรค์สื่อละครคุณธรรม สร้างรากฐานให้สังคม
๑๐ แห่ง โดยได้จัดอบรมหลักการแสดงและการกากับการแสดง
การออกแบบฉาก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบการแสดง
โดยที ม วิท ยากรผู้ท รงคุ ณ วุฒิ ด้ า นศิ ลปะการแสดง และมอบโล่
เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ส่งทีมเข้าประกวด
๕. จั ด ท าละครสร้ า งสรรค์ ค่ า นิ ย มความเป็ น ไทย ๑๒ ประการ
ร่วมกับ บริษัทบรอดคาซท์ ไทยเทเลวิชั่น จากัด นาเสนอละคร
เกี่ ย วกั บ ความรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์ ความเสีย สละ
ซื่อสัตย์ อดทน มีศีลธรรม การรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
ของไทย สร้ า งคุ ณ ค่ า และจิ ต ส านึ ก อั น ดี ง ามให้ แ ก่ เ ยาวชนและ
ประชาชน โดยได้ผลิตละคร จานวน ๓ เรื่อง ๓ แนว รวมทั้งสิ้น ๘
ตอน ได้แก่ ละคร เรื่องน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ ออกอากาศทุกวันเสาร์
จ านวน ๖ ตอน ละครเรื่ อ งสั ม ผั ส พิ ศ วง ออกอากาศวั น ที่ ๑๐
ธันวาคม จานวน ๑ ตอน และละครเรื่อง รากแก้ว ออกอากาศเมื่อ
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย
อีก ๑ ตอนเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศ น์ไทยทีวี สี ช่อง ๓ ในช่ว ง
เดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๘
๖. จัดอบรมการออกแบบโครงร่างภาพยนตร์สั้น (Storyboard)
ภายใต้แนวความคิดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ : สร้างชาติและ
ประชาชนให้เข้มแข็ง โดยจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ๑๔ โรงเรียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ ๕๖๐ คน
๗. จัดการประชุมและการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ค่านิยม ๑๒
ประการ ๒ ครั้ง

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๑,๐๗๕,๓๕๐

๒๖
นโยบาย
รัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๘. ผลิตป้ายไวนิลเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย
(ยิ้มไหว้ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ) ในทุกจังหวัด
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการส่งเสริม
การท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และกระตุ้นการใช้จ่าย
ของประเทศ
การส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
๑. กระทรวงวัฒนธรรม ดาเนินการผลิตภาพยนตร์ส่งเสริมและ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย
โดยกิจกรรมที่ดาเนินการ ประกอบด้วย
๑) การจัดประกวดภาพยนตร์สั้น
๒) การจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เรื่อง เส้นทางรัก
(#LOVE EN ROUTE) ภาค ๑ (เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ )
และภาค ๒ (อยู่ระหว่างเตรียมการเผยแพร่ฯ)
๒. เข้าร่วมกิจกรรมด้านภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ ๓ ครั้ง
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๗
นโยบาย
รัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมีกระทรวงและคณะกรรมการ
ขับ เคลื่อ นและปฏิ รูป การบริห ารราชการแผ่น ดิน ๖ คณะ เป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการดึงดูด
การลงทุ น และการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ
การส่งเสริมการท่องเที่ยว & MICE และการสร้างรายได้และ
กระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข
๑. จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญในวันพุธแรก และพุธที่สาม
ของเดือน ๑ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๒๐๐ คน
๒. จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรม : พลัง บวร (บ้าน- วัด-โรงเรียน)
ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ๒ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมโครงการผู้ว่าพาเยีย่ มวัดวันธรรมสวนะและโครงการ
หมู่บ้านรักษาศีล ๕
๔. จัดกิจกรรมเสวนาธรรม ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ :
ชาวประชาเป็นสุข ๑ ครั้ง
๕. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ :
ชาวประชาเป็นสุข ๑ ครั้ง
๖. จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
ออกก าลั ง กาย ร้ อ งเพลงพื้ น บ้ า น ร าวงพื้ น บ้ า น ถ่ า ยทอดวิ ถี
พอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอาเภอ ๑ ครั้ง

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๘
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๗. มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ให้แก่วัด จานวน ๑๗๐ วัด
สถานศึกษา ๑๓๐ แห่ง
๘. จัดกิ จกรรมเดิ นธรรมยาตรา ศรั ทธาแห่งคุณ ธรรม ๗ วั น ๗
ตาบล ๗ กิโลเมตร ณ วัดเกาะแก้ว ตาบลหนองบัว อาเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จานวน ๒๐๐ คน
๙. จัดกิจกรรมทาบุญ ตักบาตร สวดมนต์ไหว้พระและรักษาศีล ๕
จานวน ๒ ครั้ง
๑๐. จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ ตามโครงการหมู่บ้านรักษา
ศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน ๓๐๐ รูป/
คน ๑ ครั้ง
๑๑. จั ด โครงการลานธรรม ลานวิ ถี ไ ทย และชี้ แ จงแนวการ
ดาเนินงานหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข พลังบวร (บ้าน
วัด โรงเรียน) ๑ ครั้ง
๑๒. จัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ สายใยรักครอบครัว
ร่วมใจ ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ดาเนินการแล้ว ๔ รุ่น
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่ อน โดยมี กระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษา

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๒๙
นโยบาย
รัฐบาล
ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ ข้อเสนอแนะ
การใช้กลไกประชารัฐ
พื้นฐาน และการพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้น
การใช้จ่ายของประเทศ
ให้ทุกส่วนราชการเร่งดาเนินการที่มีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
๑. ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ กระทรวงวั ฒ นธรรมจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เป็ น
ของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จานวน ๙ กิจกรรม
ประกอบด้วย ๑) ฤกษ์ดีปีใหม่ไหว้ พระปฏิมา เปิดพิพิธภัณฑ์ฯ ๔๔
แห่ ง ทั่ ว ประเทศฟรี ค่ า ธรรมเนี ย มเข้ า ชม ๒) เปิ ด อุ ท ยาน
ประวัติศาสตร์ ๙ แห่ง และโบราณสถานต่างๆ ทั่วประเทศ ฟรี
ค่าธรรมเนียมเข้าชม ๓) ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ๔)
สวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
๕) พลัง “บวร” ชวนเชิญชุมชนปั่นจักรยานไหว้พระรับฤดูหนาว
๑๔ จั ง หวั ด ๖) คาราวานหุ่ น ไทยสั ญ จรคื น ความสุ ข ๗)
ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่ใจประชาชน งานมหกรรมการแสดงดนตรี
และศิ ล ปะพื้ น บ้ า นของจั ง หวั ด ๘) มอบของขวั ญ ปี ใ หม่ ด้ ว ย
ผลิตภัณฑ์ไทยทั่วถิ่น จะได้มีอยู่มีกิน ทั่วแดนดินสุขร่วมกัน และ ๙)
อวยพรปีใหม่ผ่านระบบออนไลน์ (ส.ค.ส. ออนไลน์) ด้วยภาพของ
ศิลปินอาเซียน ที่สื่อถึงค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๒. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กระทรวงวัฒนธรรมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชนภายใต้ชื่อ “ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลไทย นาความเป็น
ไทยสู่ใจประชาชน” โดยมีการจัดกิจกรรม จานวน ๘ โครงการ
เพื่ อ เป็ น ของขวั ญ ให้ กั บ ประชาชนในช่ ว งเทศกาลปี ใ หม่ ได้ แ ก่
กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด (วัดประจารัชกาล) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่า วิถีไทย - ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ กิจกรรมเที่ยวไทย
ประทั บ ใจ ชุ ม ชนคุ ณ ธรรม กิ จ กรรมกิ จ กรรมไหว้ พ ระวั ง หน้ า
พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน กิจกรรมเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้
เข้าชมฟรี กิจกรรมจัดแสดงพื้นบ้านนาความเป็นไทยสู่ใจประชาชน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๐
นโยบาย
รัฐบาล

ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
กิจกรรมรณรงค์ใช้สินค้าไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญ
ปีใหม่ และการอวยพรปีใหม่ผ่านระบบOnline (ส.ค.ส. Online)
ชุดความเป็นไทยสู่ใจประชาชน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมี กระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษา
พื้นฐาน และการพัฒนาความรู้ และการสร้างรายได้และกระตุ้น
การใช้จ่ายของประเทศ

กิจกรรมเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูป
กระทรวงวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ คสช. และเวที ไ ท จั ด กิ จ กรรม
เดิ น หน้ า ประเทศไทยร่ ว มใจปฏิ รู ป โดย จั ด การแสดงทาง
วัฒนธรรมในทุกภูมิภาค จานวน ๕ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ
ไม่ต่ากว่า ๕,๐๐๐ คน
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๑
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมี กระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการสร้าง
รายได้และกระตุ้นการใช้จ่ายของประเทศ

ข้อสั่งการ

แถลงผลการดาเนินงาน
๑. กระทรวงวัฒนธรรม จัดแถลงผลการดาเนินงาน รอบ ๖ เดือน
ของกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงวัฒนธรรม
เลขานุ การรั ฐ มนตรี ว่ าการกระทรวงวั ฒนธรรม ปลัด กระทรวง
วัฒนธรรม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน
แถลงผลงานรัฐบาลครบรอบ ๑ ปี เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ท าเนี ยบรั ฐบาล โดยมี นายกรั ฐมนตรี เป็ น
ประธาน และร่วมรับฟังรองนายกรัฐมนตรีแถลงผลงานของแต่ละ
กลุ่มกระทรวง และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการจัด
แสดงผลงานและการขับเคลื่อนงานของกระทรวงต่างๆ ณ ตึกสันติ
ไมตรีหลังนอก

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๒
นโยบาย
รัฐบาล
ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ผลการดาเนินงาน/
ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ
ข้อสั่งการ
การใช้กลไกประชารัฐ
ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดทาหนังสือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยสาหรับชาวต่างปรเทศในด้านต่างๆ โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมไทย
๑. จัดทาหนังสือประวัตศิ าสตร์ชาติไทย โดยจัดพิมพ์ ครั้งที่ ๑
จานวน ๕,๐๐๐ เล่ม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแปลเป็นภาษาอังกฤษ
๒. จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ประวัติศาสตร์ไทย : รากเหง้าที่
คนไทย ควรรู้” เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ
กรุงเทพฯ โดยมี นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากรองนายกรั ฐ มนตรี
ศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริย์ในประวัติศ าสตร์ไทย โดยมีการถ่ายทอดสดทาง
สถานีวิ ท ยุโ ทรทั ศ น์แ ห่ งประเทศไทย นอกจากนี้ มี ก ารวิ พากษ์
หนังสือ“ประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดย พลตรี ม.ร.ว. ศุภวัฒย์
เกษมศรี ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ชาระประวัติศาสตร์ไทย
และการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ ความสาคัญของ
ประวัติศาสตร์ต่อสังคมไทย ประวัติศาสตร์ไทย : ยุคสมัยและการ
เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาอภิปราย
และซักถามในประเด็นต่างๆ
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมี กระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๓
นโยบาย
รัฐบาล
ข้อสั่งการ

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ
การรณรงค์ความเป็นไทย

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ความเป็นไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ ทาเนียบ โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับเครือข่ายทาง
วัฒนธรรม อาทิ สายการบิ น ธนาคาร สถานศึก ษา และศิลปิ น
นัก แสดง จั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความเป็ น ไทย ตามนโยบายของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อเสริมสร้างความ
เป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศทั่วโลก
กิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงสาธิตมารยาทไทย จากนักศึกษา
ที่ได้รั บรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทยระดับประเทศ
ของวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง การจัดแสดงอาหารไทย การจัด
แสดงสินค้าทางวัฒนธรรม และการแสดงมวยไทย ชุดการแสดง
มวยไชยา มาเผยแพร่ แ ก่ ป ระชาชนในชาติ ซึ่ ง มี น โยบายการ
ดาเนินการแบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ วิถีถิ่น วิถีไทย วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมอาเซียน และมรดกไทย มรดกโลก
๒. จัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ๑ ครั้ง
๓. จัดทาข้อมูลปีรณรงค์ความเป็นไทย เน้นการสร้างวัฒนธรรม
โดยมีช้างเจ้าขุนเป็นตัวละครแสดงการ ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอบคุณ
ขอโทษ ผ่าน Application Line ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ –
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
สอดคล้องกับกลไกประชารัฐ
ประเด็นที่ ๑ มีความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน/ประชาสังคมทั้ง ๓ ภาคส่วน
ประเด็นที่ ๒ มีการขับเคลื่อนประชารัฐแบบบูรณาการ
ระดับที่ ๑ ระดับนโยบาย โดยมีคณะรัฐมนตรีให้นโยบายในการ
ขับเคลื่อน
ระดับที่ ๒ ระดับการขับเคลื่อน โดยมี กระทรวงวั ฒนธรรมเป็ น

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

๓๔
นโยบาย
รัฐบาล

เรื่อง/ประเด็น/มติ/
ข้อสั่งการ

ผลการดาเนินงาน/
การใช้กลไกประชารัฐ
กลไกหลักในการขับเคลื่อน
ระดับที่ ๓ ระดับปฏิบัติ แบ่งเป็น (๑) ภาครัฐ (๒) ภาคเอกชน (๓)
ภาคประชาชน/ประชาสังคม
ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ในการศึกษา
พื้นฐาน และการพัฒนาความรู้ รวมถึงการสร้างรายได้และกระตุ้น
การใช้จ่ายของประเทศ

ปัญหา/ข้อขัดข้องๆ

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ

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

