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รัฐบาลให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิให้สถาบนัทางสงัคมร่วมปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ ีรวมทัง้ 

การท�านุบ�ารุงศาสนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมไทย และการยอมรับประเพณี วัฒนธรรมท่ีด ี

ที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คุณธรรม และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังนี้

๓.๑	 ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ	 โดยอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ประวัติศาสตร์ 

วฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ศลิปะ ประเพณ ีภมูปัิญญา ภาษาไทยและภาษาถิน่ท่ีมีอตัลกัษณ์และความหลากหลาย 

ผ่านช่องทางต่าง ๆ  เพือ่ให้เกดิความภาคภมิูใจในเอกลกัษณ์ของชาติ พร้อมทัง้สนบัสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม 

และภูมิปัญญาไทย เพื่อกระตุ้นกระแสนิยมวัฒนธรรมไทย พัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจ 

และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

๓.๒	 ปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีด่ทีัง้ด้านคณุธรรม	จรยิธรรม	กตญัญ	ูความซือ่สตัย์	การมวีนิยั	

เคารพกฎหมาย	มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	และเป็นพลเมอืงท่ีด ีโดยส่งเสรมิ 

ให้สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม และชุมชนเป็นฐานในการบ่มเพาะ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนด�าเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สื่อมีบทบาทกระตุ้นและสร้างความตระหนักในค่านิยมที่ดี รวมถึงผลิตสื่อที่มีคุณภาพ 

และมีความรับผิดชอบ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

๓.๓	 ท�านุบ�ารงุศาสนาให้มีความเข้มแขง็ ส่งเสรมิสถาบันศาสนาทุกศาสนาให้มบีทบาทในการเผยแผ่ 

หลักค�าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ  

และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าและสามารถน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้ 

๓.๔	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	

ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย		

ในลกัษณะพหสุงัคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยสนบัสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศควบคูก่บัการส่งเสรมิ สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก



๑.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

	 ๑.๑	 การประกาศขึ้นทะเบียน	 “นวดไทย	 (NUAD	 THAI)”	 เป็นมรดกวัฒนธรรมท่ีจับต้องไม่ได้	

ของมนษุยชาต	ิ(The	Intangible	Cultural	Heritage:	ICH)	

ประจ�าปี	 ๒๐๑๙	 โดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาล 

ตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรม 

ทีจ่บัต้องไม่ได้ของยเูนสโก ครัง้ที ่๑๔ ประกาศให้ “นวดไทย” 

ขึ้นทะเบียนเป ็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ

เป ็นการรักษามรดกวัฒนธรรมของไทยและส ่งผลดี 

ต่อระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศไทย  

ทั้งนี้ นับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยรายการท่ีสอง  

ที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกต่อจากรายการ 

“โขน” ซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อปี ๒๕๖๑ 

 ๑.๒	 การติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการติดตามโบราณวัตถุ 

ที่เป็นสมบัติอันล�้าค่าของแผ่นดินไทยกลับคืนสู ่แผ่นดินไทยแล้ว ๕๘ รายการ ประกอบด้วย โบราณวัตถุ 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ๓๑ รายการ โบราณวัตถุ ๒๗ รายการ และอยู่ระหว่างติดตาม ๑๒๔ รายการ เช่น ทับหลัง 

จากปราสาทหนองหงส์ จงัหวดับรุรีมัย์ และทบัหลงัปราสาทเขาโล้น จังหวดัสระแก้ว ซึง่จดัแสดง ณ Asian Art Museum  

รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และประติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีในครอบครอง 

ของสถาบันเอเชียโซไซตี้ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
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“นวดไทย  
(NUAD THAI)”  

เป็นมรดกวัฒนธรรม 
ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ  

ประจำาปี ๒๐๑๙



 ๑.๓	 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมของไทย ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากข้ึน  

เช่น นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย นิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม	 (อาหารและการจัด 

ส�ารับอาหารในสมัยอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู ้เกี่ยวกับอักษรไทยโบราณ  

กจิกรรมเน่ืองในวนัภาษาไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๓ เพือ่เผยแพร่ความรูใ้นรปูแบบต่าง ๆ  ในฐานะทีเ่ป็นภาษาประจ�าชาติ 

โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นมาตรการหนึ่ง 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) งานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย	๒๕๖๒	

(Thailand	Museum	 Expo	 2019) การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย	 “สืบสานสร้างสรรค์	 งานศิลป	์	

สู ่แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” โดยจัดนิทรรศการทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 

และการออกแบบเฉลิมพระเกียรติระดับนานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย	 ๔	 ภาค โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ 

และสถาบันอุดมศึกษา ๑๗ แห่งท่ัวประเทศ เพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

และเป็นการเผยแพร่เอกลกัษณ์ท้องถิน่ มผีูแ้สดง ๒,๕๐๐ คน และการจดังานแผ่นดนิสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช	

ครั้งที่	๓๓	ประจ�าปี	๒๕๖๓	เพื่อเทิดพระเกียรติและย้อนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย โดยด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓๓

 ๑.๔	 การจัดกิจกรรม	“ธงไตรรงค์	ธ�ารงไทย”	ประจ�าปี	

๒๕๖๒ เพื่อน้อมร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์  

เป็นธงชาตไิทย และปลกุจิตส�านึกความรกัชาติและความสามคัคี

ของคนในชาติ โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรม 

หลักสูตร “มัคคุเทศก์นิทรรศการธงชาติไทย ประจ�าปี ๒๕๖๒” 

และการจัดนิทรรศการธงชาติไทย โดยร่วมกับ ๔ โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรยีนวชริาวธุวทิยาลยั โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๕๐ 

จงัหวดัขอนแก่น โรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ ๔๗ จงัหวดัเพชรบุร ี

และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

	 ๑.๕	 การอนุรักษ์	ฟื้นฟู	และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม โดยการรักษา 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญของชาติ เช่น	 การประกาศข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญา	

ทางวัฒนธรรม	ประจ�าปี	๒๕๖๒ จ�านวน	๑๘	รายการ เช่น โปงลาง การแข่งขันว่าวดุ๊ยดุ่ย และการขึ้นทะเบียน	

เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต	ิครัง้ท่ี	๙	ประจ�าปี	๒๕๖๒	จ�านวน	๑๕	เรือ่ง เช่น พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วเสด็จฯ 

เลียบมณฑลฝ่ายเหนือ พ.ศ. ๒๔๖๙ การเสด็จเลียบเมืองเหนือ (ROYAL TOUR IN NORTHERN SIAM) (ปี ๒๔๗๐) 

และปิดทองหลังพระ (ปี ๒๔๘๒) 

 ๑.๖	 การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนร่วมกัน 

ภาคภูมิใจและมีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้ยั่งยืน เช่น กิจกรรมลอยพระประทีป	

พระราชทานงานลอยกระทง	 เผาเทียนเล่นไฟ	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒	 เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม 

และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย การแสดงแสงเสียง	 เพ่ือเสริมสร้างและสืบสานมรดกวัฒนธรรม	

ด ้านการแสดงของชาติ	 ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร ์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร ์ก�าแพงเพชร  
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การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ	 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ตอน	 “สืบมรรคา” 

เพ่ือให้เยาวชนหวงแหนและเผยแพร่ศิลปะชั้นสูงให้เป็นสมบัติของชาติ การแสดงโขนเรื่อง	 “รามเกียรติ์”		

ในนิทรรศการองค์ความรู้เก่ียวกับการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 

เน่ืองในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวงการจัดงานตลาดนัดวัฒนธรรม		

เพื่อสนับสนุนสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมที่น�าทุนทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรม	

ความเป็นไทยสู ่สากลเพื่อพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู ่สากล โดยการจัดแสดงผลงาน 

เครื่องแต่งกายผ้าไทยต้นแบบในรูปแบบแฟชั่นโชว ์ ๗๐ ผลงาน เป็นการน�ามิติผ ้าไทยมาสร้างคุณค่า 

และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	ครั้งที่	๕	(The	5th	Bangkok	Art	Festival)	

ภายใต้โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย โดยสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ผลงานร่วมสมัย 

เพื่อต่อยอดธุรกิจ และสร้างรายได้จากผลผลิต

ทางศิลปวัฒนธรรมร ่วมสมัยมี เครือข ่าย 

เข้าร่วมกจิกรรม ๑๒๙ เครอืข่าย และการจดัแสดง	

น า ฏศิ ล ป ์ ไ ท ย ใ นพิ ธี เ ป ิ ด อ นุ ส า ว รี ย ์	

เจ้าพระยาโกษาธิบด	ี(ปาน) ณ สาธารณรฐัฝรัง่เศส 

เพื่อเผยแพร ่ ศิลปวัฒนธรรมไทยสู ่สากล  

และในโอกาสเฉลมิฉลองวาระครบรอบ ๓๓๓ ปี 

ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ฝรั่งเศส

	 ๑.๗	 การสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนโดยใช้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชน

ท่องเที่ยวให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน โดยน�าเรื่องราวการพัฒนาชุมชนและโปรแกรม

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ ๗ ชุมชน ได้แก่ ๑) ชุมชนวัดจ�าปา กรุงเทพมหานคร ๒) ชุมชนต�าบลบ้านแหลม  

จังหวัดสุพรรณบุรี ๓) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยพวน จังหวัดนครนายก ๔) ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

บ้านแหลมมะขาม จังหวัดตราด ๕) ชุมชนนครชุม จังหวัดก�าแพงเพชร ๖) ชุมชนท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเขมราฐ  

นาแวง เจียด จังหวัดอุบลราชธานี และ ๗) ชุมชนวิสาหกิจชุมชนผู ้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก  

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผลิตเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อ “ชุมชนสืบไทย” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน ์

อมรินทร์ทีวี ช่อง ๓๔ จ�านวน ๙ ตอน

	 ๑.๘	 การยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติและศิลปินร่วมสมัย	 ได้แก่ การประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ

ศลิปินแห่งชาต	ิประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๖๒	เพือ่ส่งเสรมิสนบัสนนุผูส้ร้างสรรค์ผลงานศลิปะและบคุคลทีม่คุีณธรรม

จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ และมีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม	โดยมีศิลปิน

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ๑๒ คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง และโครงการยกย่องเชิดชู

เกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัลศิลปาธร	 ประจ�าปี	 ๒๕๖๒-๒๕๖๓ เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงาน 

เป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย

33รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



	 ๑.๙	 การประชมุวชิาการงานด้านศาสนา	ศลิปะ	และวฒันธรรม ทีส่�าคญั เช่น การอบรมจดัตัง้อาสาสมคัร	

ท้องถิ่นในการดูเเลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อสร้างเครือข่ายเเนวร่วมในการดูเเลรักษาโบราณสถาน  

โบราณวตัถ ุเเละมรดกทางวฒันธรรม ศลิปินแห่งชาติสญัจร เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากศลิปินแห่งชาติให้กบัเยาวชน 

และประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ การเสวนาเครือข่ายพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์และเฝ้าระวัง	

ทางวฒันธรรม	เพือ่ให้ประชาชนมีองค์ความรูเ้กีย่วกบัสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์ รวมท้ังสร้างภมูคิุม้กันให้เพิม่มากข้ึน  

จัดการเสวนาวิชาการ	 “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล” โดยน�าทุนทางวัฒนธรรมเรื่องผ้าไทย 

สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เรื่องผ้าไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชุม

วิชาการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	ครั้งที่	๓ และการประชุมวิชาการด้านมานุษยดนตรีวิทยา	เอเชียแปซิฟิก		

ครั้งที่	๒๓	โดยผู้น�าเสนอผลงานจากประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ เรื่อง

	 ๑.๑๐	 การส่งเสริมด้านนาฏศลิป์	ดรุยิศลิป์	และทศันศิลป์	โดยการปลกูฝังจติส�านกึให้แก่เยาวชนและประชาชน

ทัว่ไปให้เกดิความภาคภมูใิจ ตระหนกัถงึคณุค่าและความส�าคญัทีม่ส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์เผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทย 

ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส�าคัญ เช่น การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 คร้ังท่ี	 ๑๔ การประกวด

นาฏศลิป์ดนตรคีีตศลิป์แห่งชาตคิรัง้ที	่๔ ประจ�าปี	๒๕๖๒ โครงการฝึกประสบการณ์วชิาชพี	สาขาวชิาศลิปะดนตรี	

และการแสดงพื้นบ้านแขนงดนตรีพื้นบ้าน	 โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยศิลปศึกษา  

และโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การพัฒนาทักษะนักเรียน	

ผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์	 ด้านดนตรี	 และด้านนาฏศิลป์	 ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูในโครงการ 

ห้องเรียนดนตรี ๒๐ โรงเรียน เพื่อให้มีความเข้าใจในรูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับนักเรียน  

และสามารถน�าข ้อมูลไปก�าหนดแผนพัฒนาผู ้มีความสามารถพิเศษได้อย ่างถูกต ้องและมีประสิทธิภาพ  

การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ	

พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ี“รวมศิลป์	แผ่นดนิสยาม” ๔ คร้ัง ใน ๔ ภูมภิาค เพือ่ส่งเสริมสนบัสนนุ

ให้เยาวชนและประชาชนมีความสนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและขับเคลื่อน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ

 ๑.๑๑	 การพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา	 ศิลปะ	 และวัฒนธรรม	 ได้แก่ ปรับปรุง  

พัฒนากระบวนการอนุมัติ อนุญาตให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนสามารถขอรับการขออนุมัติ อนุญาตได้ที่ 

http://e-service.nlt.go.th และระบบน�าเข้าส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (National Single Window: NSW) 

ได้ที่ http://www.nsw.finearts.go.th และโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (Digital  

Culture) เช่น โมบายแอปพลเิคชนั Culture4U ระบบตรวจสอบและรบัฟังเสยีงสือ่สงัคมออนไลน์ (Social Monitoring 

and Listening) ระบบสารานุกรมเสรีด้านวัฒนธรรม (Wiki) และระบบการสืบค้นข้อมูลด้านวัฒนธรรม (Search)

๒.	 การปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีดี่ทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	กตัญญ	ูความซือ่สตัย์	
การมีวินัย	 เคารพกฎหมาย	 มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วม	 ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	
และเป็นพลเมืองที่ดี

	 ๒.๑	 การปลูกฝังคุณธรรม	 จริยธรรม	 และค่านิยมความเป็นไทย	 โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน

น้อมน�าหลักธรรมค�าสอนของศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ�าวัน สามารถด�าเนินชีวิตในสังคม 

อย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีส�าคัญ เช่น กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ์ 

ให้เป็น “ศูนย์เรียนรู้คู ่คุณธรรม” และเพื่อให้เป็นชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน)  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓

34



โดยจัดการเรียนการสอนด้านศาสนาให้แก่เด็กและเยาวชนในศูนย์ศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั่วประเทศ ๓,๑๑๔ แห่ง กิจกรรมศูนย์อบรม

ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด	 ๑,๐๐๖ แห่ง และอบรม 

ครูผู ้สอนประจ�าศูนย์ ๒๐๐ คน โดยใช้มัสยิดเป็นสถานศึกษาอบรม 

และมีบุคลากรการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ 

ทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  

ส่งเสรมิให้พทุธศาสนกิชนน�าหลกัธรรมค�าสอนทางพระพทุธศาสนาไปปรับใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ๒๖ แห่ง 

และส่วนภูมิภาค ๗๖ จังหวัด กิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม	 :	 ค่ายคุณธรรม

ส�าหรับเยาวชน ในส่วนภูมิภาค ๑๕ จังหวัด เพื่อให้เด็กและเยาวชน 

ได้รับการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยมิติศาสนา เป็นการสร้าง

จิตส�านึกที่ดีและด�ารงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ กิจกรรมคัดเลือกเด็ก	

เพือ่เข้ารบัประกาศเกียรตคิณุ	“วฒันธรรมวนิติ”	(ผูน้�าทางวฒันธรรม) เนือ่งในงานวนัเด็กแห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๖๓  

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรมในการด�าเนินชีวิตและสามารถเป็นแบบอย่าง 

ให้แก่บุคคลอื่น ๆ โดยมีเยาวชนผ่านการคัดเลือกเข้ารับประกาศเกียรติคุณ ๑๖๙ คน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๓	 ในงาน	 “ด.เด็กคิดดี	 Thai	 PBS	 Kids	 Day	 ๒๕๖๓” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ 

กระบวนการคิด ให้เด็กและเยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ผ่านสื่อต่าง ๆ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่	

ค ่านิยมและวัฒนธรรมความเป ็นไทย  เพื่อสืบสาน รักษาและต ่อยอดวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม 

และมอบสื่อการเรียนรู้มารยาทไทย เรื่อง “ไทยดี มีมารยาท” และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เรื่อง “มารยาทไทย  

และมารยาทในสังคม” ในสถานศึกษา ๖ แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  

จังหวัดนนทบุรี โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนโสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร

	 ๒.๒	 การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย	 ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชน 

ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ไหว้พระ ในค�่าคืนของวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓ ซ่ึงได้รับการตอบรับจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ มีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

และทั่วประเทศร่วมจัดกิจกรรมอย่างแพร่หลาย เช่น กิจกรรมไหว้พระ	 ๑๐	 วัด	 สืบสิริสวัสดิ์	 ๑๐	 รัชกาล  

ใน ๑๐ วัดส�าคัญ เช่น วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม  

วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อแสดงถึงความเคารพศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนสถานและโบราณสถานท่ีส�าคัญ

ของชาติ โดยจัดกิจกรรมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ	 และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	 ถวายพระราชกุศล	

เสริมสิริมงคลทั่วไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช  

ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 

กรุงเทพมหานคร และวัดประจ�าจังหวัด/อ�าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือสถานที่ก�าหนด ทั่วประเทศ  

มศีาสนสถานและสถานทีจั่ดกจิกรรม ๓๗,๒๗๙ แห่ง และกจิกรรม	“ความสขุแบบวถีิไทย”	ส่งท้ายปีเก่า	ต้อนรบัปีใหม่	

พ.ศ.	 ๒๕๖๓ เช่น กิจกรรมส่งความสุขปีใหม่ด้วยของขวัญวิถีไทย “ของขวัญ ของฝากจากวัฒนธรรมไทย”  

โดยคดัเลอืกผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย (Cultural Product Of Thailand: CPOT) เพือ่ให้ประชาชนได้อดุหนนุสนบัสนนุ

ผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่

35รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๒.๓	 การสร้างองค์ความรูแ้ละสร้างการมส่ีวนร่วมในการเสรมิสร้างคุณธรรม	จรยิธรรม	เช่น โครงการส่งเสรมิ	

การพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม ซ่ึงเป็นไปตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ การส่งเสริม

คุณธรรมให้แก่สมาชิกรวมถึงชุมชนสังคมรอบข้างให้พัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบ โดยมีองค์กรทั้งภาครัฐ 

ภาคการศึกษา องค์กรภาคเอกชน และองค์กรชุมชน เข้าร่วมโครงการ ๓๕๓ องค์กร โครงการสมัชชาคุณธรรม 

เพื่อให้เป็นเวทีกลางในการเชื่อมโยงและรวมพลังหน่วยงาน องค์กรและเครือข่ายทางสังคม เพื่อขับเคลื่อนงาน 

ด้านคณุธรรม การแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีท่�าให้เกดิข้อตกลงร่วมกนั ด�าเนนิการในพืน้ท่ี ๔ จงัหวดั/ภูมภิาค โครงการคลนิกิ

คณุธรรมในสถานศกึษา	โดยใช้มติทิางศาสนา เพือ่ให้เดก็และเยาวชนกลุม่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาและชีแ้นะ

แนวทางการด�าเนนิชวิีต และเปิดเวทธีรรมะส�าหรบัเยาวชนเพือ่เสรมิภมูคิุม้กนัด้านจติใจ มสีถานศกึษาเข้าร่วมโครงการ 

๓๑ แห่ง โครงการชมุชนคณุธรรมขบัเคลือ่นด้วยพลงับวร	(บ้าน-วดั-โรงเรียน) และภาคประชาชน เป็นการบ่มเพาะ 

และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในสังคมโดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ สังคมไทยเป็น 

“สังคมคุณธรรม” ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน มีชุมชน 

เข ้าร ่วม ๑,๙๘๐ แห่ง โครงการส ่งเสริมเครือข ่าย	

ประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม	

และมิติด้านสังคม เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เป ็นผู ้น�า 

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต โดยสามารถ 

น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้และขยายผลในการส่งเสรมิคณุธรรม

ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด�าเนินการจัดอบรม  

๔ ครั้ง ใน ๔ ภูมิภาค 

 ๒.๔	 การพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์	 และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม		

เช่น จัดท�าสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่ือสารแนวคิดหลักนิติธรรม	 คุณธรรม	 และจริยธรรมในศาสตร์พระราชาสู่เด็ก

และเยาวชนไทย โครงการรถโรงหนังเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล		

ผ่านภาพยนตร์ที่มีคุณค่า ให้เกิดการเรียนรู ้และปัญญาในการมุ่งมั่นพัฒนาตนและแรงบันดาลใจในการสร้าง

อนาคตของตนเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ โครงการ	 “ศิลป์	 สร้าง	 สื่อ”	 สัญจร	 ครั้งท่ี	 ๓  

โดยมีศิลปินต้นแบบ ๑๕ คน ในการจัดท�าภาพต้นแบบเพื่อเผยแพร่ความหมายของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

และรู้เท่าทันสื่อผ่านงานด้านจิตรกรรม โดยจัดแสดงนิทรรศการใน ๕ จังหวัดที่ตั้งของ ๕ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ  

และมหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการจัดเสวนา	 “นวัตกรรมสื่อ…สร้างอย่างไรให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์”	

Media	 Lab	 Film	 Festival	 2020 เป็นการจัดแสดงและเผยแพร่ผลงานเทศกาลหนังสั้น เพื่อให้เยาวชน 

และประชาชนมโีอกาสเข้าถงึผลงานและสามารถมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็เพือ่พฒันาและสร้างสรรค์สือ่ทีด่ี 

ให้กับสังคมไทย และจัดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 โดยเปิดรับฟังความเห็นจากผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและร่วมแลกเปลี่ยนถ่ายทอด

ประสบการณ์ความรู้ เพื่อจัดท�าคู่มือเกี่ยวกับ “นวัตกรรม” การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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ชุมชน ๑,๙๘๐ แห่ง 
เข้าร่วม 

“สังคมคุณธรรม” 
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง  

และยั่งยืน



 ๒.๕	 ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง คุณธ ร รม 	 จ ริ ย ธ ร รม		

และธรรมาภบิาลในสถานศกึษา	โดยด�าเนนิโครงการส่งเสรมิ	

กิจกรรมการป้องกันการทุจริต	 (ลูกเสือช ่อสะอาด)  

โดยมีนักเรียน นักศึกษาแกนน�าป้องกันการทุจริตเข้าร่วม 

โครงการ ๑,๗๑๘ คน และโครงการสถานศึกษาธรรมาภบิาล 

โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 

๒๓,๗๓๘ คน

 ๒.๖	 ก า ร เ ส ริ ม ส ร ้ า ง แ ล ะ พัฒน า ศั ก ยภ าพ

นักเ รียนนักศึกษา ให ้มีจิตส�านึกและเห็นคุณค ่าของ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย นาฏศิลป์ คีตศิลป์ ดนตรีไทย เพื่อสืบทอดและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรม 

และโครงการต่าง ๆ ได ้แก ่ กิจกรรมสวดโอ ้เอ ้วิหารราย ประจ�าป ี ๒๕๖๓ เพื่อให ้เด็กและเยาวชน 

ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ ตลอดจนร่วมอนุรักษ์สืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้อง 

ตามโบราณราชประเพณี ตามแบบแผน อักขรวิธี  ให ้คงอยู ่ต ่อไป ณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร  

และการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	 คร้ังที่	 ๑๕ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นคุณค่า

ในการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และพัฒนาทักษะสู ่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีผลงานท่ีได้รับรางวัล  

๕๗ ชิ้นงาน จากผลงานที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดง ๒๒๙ ชิ้นงาน การประกวดนาฏศิลป์	 ดนตรี	 คีตศิลป์

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๔ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู ้ความเข้าใจ ซาบซึ้งและตระหนักถึงคุณค่า 

ของศิลปวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยผู ้ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ๒.๗	 การจัดสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ	 ๘,๗๘๐ แห่ง เพื่อให้เป็นกลไกในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

และการมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายด้านเด็กและเยาวชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้มแข็ง รวมท้ังเป็นตัวแทนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เช่น การรณรงค์ยุติความรุนแรง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  

และการป้องกันปัญหายาเสพติด 

๓.	 การท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

	 ๓.๑	 การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแพร่ค�าสอนท่ีดีงาม	 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจและสังคม	ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริม

คุณธรรมโดยองค์กรเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมทางศาสนาสู่ประชาชนโดยเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน กิจกรรมบูรณะศาสนสถาน ๕๗๔ แห่ง ประกอบด้วย มัสยิด ๔๘๑ แห่ง  

โบสถ์คริสต์ ๙๒ แห่ง และโบสถ์ซิกข์ ๑ แห่ง ศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ เช่น จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน 

ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน กิจกรรมลานธรรม	 ลานวิถีไทย โดยส่งเสริม 

ศาสนสถานของศาสนาพุทธ อสิลาม ครสิต์ พราหมณ์-ฮินด ูและซิกข์ ให้เป็นพืน้ทีส่ร้างสรรค์ของชมุชน ทัง้ในส่วนกลาง 

37รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

มีนักเรียน นักศึกษา 
แกนนำาป้องกันการทุจริต

เข้าร่วมโครงการ
ลูกเสือช่อสะอาด

๑,๗๑๘ คน



และส่วนภูมภิาค ๗๖ จังหวดัทัว่ประเทศ การน�าผู้น�าทางศาสนา	

เข้าพบสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เน่ืองในโอกาส 

การเสด็จเยือนประเทศไทย การจัดกิจกรรมกรณียูเนสโก

ยกย่องให้พระอาจารย์มัน่	ภรูทิตัโต	เป็นบคุคลส�าคญัของโลก		

สาขาสันติภาพ	 ปี	 ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เนื่องในวาระครบรอบ 

๑๕๐ ปีชาตกาล โครงการอัญเชิญ	 “พระบรมสารีริกธาตุ”  

และพระบรมเกศาธาตุ	 มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว  

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร	 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยสักการะ 

เป็นพทุธานุสตแิละธมัมานสุต ิรวมทัง้ส่งเสรมิความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณะสงฆ์และประชาชนของไทยและศรลีงักา  

ซ่ึงสืบเน่ืองมานานกว่า ๗๐๐ ปี โครงการธรรมยาตรา	 ๕	 แผ่นดินลุ่มน�้าโขง	 ครั้งที่	 ๒ ณ จังหวัดเสียมราฐ  

ราชอาณาจักรกัมพูชาเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านพุทธศาสตร์และการสร้างความเช่ือมโยงของพุทธศาสนิกชน 

ในลุ่มแม่น�้าโขงให้มีความยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันโดยสันติ ผู ้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  

พระสงฆ์ ๖๐ รูป และประชาชนชาวกัมพูชากว่า ๑,๐๐๐ คน และโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล โดยใช้มิติ 

ทางศาสนาในการบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม มุ ่งเน้นให้คนทุกกลุ ่มทุกวัยยึดมั่นในหลักค�าสอนของศาสนา 

ที่ตนเคารพนับถือ น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และประเพณีวิถีวัฒนธรรมอันดีงามมาปรับใช้ 

ในการด�าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

 ๓.๒	 การสนบัสนนุกิจกรรมขององค์การทางศาสนา โดยรัฐบาลได้อดุหนนุงบประมาณแก่องค์การทางศาสนา 

ทั้ง ๕ ศาสนาที่ทางราชการรับรอง ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  

และศาสนาซิกข์ ๑๔ องค์การ เช่น องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิก 

แห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย ส�านักพราหมณ์พระราชครูในส�านักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช 

สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา สมาคมนามธารีสังคัตแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางศาสนา วันส�าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างศาสนิกชน

 ๓.๓	 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	 โดยสร้างเครือข่าย

การท�างานด้านการศึกษา เพื่อสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยในมิติสิ่งแวดล้อมศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สิทธิมนุษยชนศึกษา ประชาธิปไตยศึกษา และการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล

 ๓.๔	 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 เสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรมและคุณลักษณะ	

อนัพึงประสงค์และค่านยิมของชาต	ิเช่น ขยายผลการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนคณุธรรม โดยการสร้างความเข้มแขง็ 

ให้โรงเรียนคุณธรรม เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมระดับประเทศ	 และจัดให้มีแผนก�ากับติดตามการด�าเนินงาน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ�าต�าบลการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๓
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 ๓.๕	 การท�านบุ�ารงุส่งเสรมิพระพทุธศาสนา	เพือ่ให้วดัมเีสนาสนะทีม่ัน่คง สะอาด ร่มรืน่ ศาสนกิชนสามารถ

ประกอบศาสนกิจได้ เช่น อุดหนุนการบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด	๒,๐๖๒ วัด อุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุง

เมรุปลอดมลพิษ ๑๔ วัด และอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ ๔๔,๗๙๗ รูป  

และกิจกรรมส�าหรับงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่ว	รชักาลท่ี	๕	แห่งราชวงศ์จักร	ีสบืต่อเนือ่งจนถงึรัชกาลปัจจบุนั	โดยรฐับาลได้จัดสรรงบประมาณอดุหนนุวัด 

ในการท�านุบ�ารุงพระอารามและส่งเสริมพระภิกษุสามเณรให้ได้ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อสืบทอด 

หลักค�าสอนของพระพุทธศาสนา และสืบทอดงานพระราชกุศลของพระมหากษัตริย์ตามพระราชปณิธาน 

 ๓.๖	 การส ่งเสริมและเผยแผ ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 เช ่น อุดหนุนการปฏิบั ติธรรม	

และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 ๗๙,๘๐๐ คน อุดหนุนการด�าเนินงานค่ายคุณธรรม	

และศนูย์การเรยีนรูพ้ระพทุธศาสนาในพทุธมณฑล	โดยการอบรมคณุธรรมจรยิธรรมแก่เยาวชน นกัเรยีน นกัศกึษา  

๓๐,๐๐๐ คน อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตตามระเบียบกองงานพระธรรมทูต 

๕,๙๒๖ รูป โดยอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ ๔๓ ทุน และอุดหนุน 

การฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ๑๕๖ รูป การจัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	 เพื่อท�าหน้าท่ี 

เผยแพร่พระพทุธศาสนา อบรมศลีธรรม พฒันาจติใจให้แก่ราษฎรบนพืน้ทีส่งู เพือ่สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญั 

ของบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ต้องรับผิดชอบต่อชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันส�าคัญต่าง ๆ 

โดยพระธรรมจาริกปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้าน/ชุมชนบนพื้นท่ีสูง ๓๔๐ รูป อาศรม ๑๗๐ แห่ง และการส่งเสริม	

การศึกษาพระปริยัติธรรม	 การอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี ส�านักเรียน ๒๑,๓๔๘ ส�านัก  

อุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษาท้ังในและต่างประเทศ และอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

๓๘๖ รูป 

 ๓.๗	 กา รส ่ ง เ ส ริ มความมั่ น ค งของสถาบั น	

พระพทุธศาสนาในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยอดุหนนุพเิศษ 

พระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓,๙๐๙ รูป  

และสนับสนุนการตรวจเยี่ยมของเจ้าคณะปกครองสงฆ ์

จงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ให้พระภกิษสุงฆ์และพุทธศาสนิกชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญก�าลังใจในการประกอบ 

ศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา 

 ๓.๘	 การจดักจิกรรมยกย่องผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา เพือ่สร้างขวญัก�าลงัใจแก่บคุคล องค์กร 

หน่วยงาน และสถาบันที่ได้ประกอบคุณความดี สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยคัดเลือกผู้ท�าคุณประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนาในด้านต่าง ๆ ประจ�าปี ๒๕๖๓ จ�านวน ๑๖๐ รูป/คน ใน ๑๐ ประเภท เช่น ประเภทส่งเสริม

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม ประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์ ประเภทสงเคราะห์

ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

39รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ส่งเสริมความมั่นคง
ของสถาบันพระพุทธศาสนา
ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยอุดหนุนพิเศษ
พระภิกษุสงฆ์ ๓,๙๐๙ รูป



 ๓.๙	 การด�าเนินโครงการจัดงานเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	รัฐบาลได้จัดท�าโครงการสัปดาห์

ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือส่งเสริมให้

พุทธศาสนิกชนได้น้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ บ�าเพ็ญบุญกุศลเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 

ธรรมบูชา และสังฆบูชา และน�าหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ ๑) กิจกรรมวันมาฆบูชา  

เช่น จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา โดยเชิญคณะทูตานุทูตประเทศ 

ที่นับถือพระพุทธศาสนา ๘ ประเทศ เข้าร่วมพิธีและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา  

ในจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ๑๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เลย  

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ ตราด ระนอง สงขลา และสตูล เพื่อส่งเสริม 

สัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนา ๒) กิจกรรมวันวิสาขบูชา	 เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 

พุทธศักราช ๒๕๖๓ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันส�าคัญสากลของ

โลก พทุธศกัราช ๒๕๖๓” และได้อญัเชญิพระบรมสารีรกิธาต ุ

จากวดับวรนเิวศวหิารมาประดษิฐาน ณ อาคารวัฒนธรรมวศิษิฏ์ 

กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชา  

และมอบใบโพธิจ์ากต้นพระศรมีหาโพธิจ์ากสาธารณรฐัอนิเดยี 

เพื่อให ้ประชาชนน�าไปสักการะบูชาและน้อมร�าลึกถึง 

พระสัมมาสัมพุทธเจ ้า โดยน�าพระธรรมค�าสอนของ

พระองค์ไปยึดถือปฏิบัติ และ ๓)	 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา	

และ เข ้ าพรรษา	 โดยจัดกิ จกรรมสัปดาห ์ส ่ ง เส ริม 

พระพุทธศาสนา เ น่ื อ ง ใน เทศกาลวั นอาสาฬหบู ชา 

และเข้าพรรษา ประจ�าปี ๒๕๖๓ ในส่วนกลาง เช่น การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ หล่อเทียนพรรษา การจัดพิธี 

ปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาและพิธีถวายเทียนพรรษา ณ พระอารามหลวง ๑๐ วัด ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

ในส่วนภูมิภาค	 ได้จัดกิจกรรมตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีหล่อเทียน การแห่เทียนพรรษา  

การท�าบุญตักบาตร การแสดงพระธรรมเทศนา พิธี เวียนเทียน การประดับธงชาติและธงธรรมจักร  

และการจัดนิทรรศการวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนรักษาศีล ลด ละ เลิก 

อบายมุข ตลอดพรรษา

	 ๓.๑๐	 การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดส่งเสริมศีลธรรม 

ต่อที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนพิธี เป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผ่านการบรรยายธรรม  

โดยด�าเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ๗๓๐ คน  

ทั้งนี้ โดยผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๖๓ 

	 ๓.๑๑	 การจัดกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย	 ท�านองสรภัญญะ เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา 

จั ด กิจกรรมสวดมนต ์หมู ่ ส รร เสริญพระรั ตนตรั ย  

ท�านองสรภญัญะ ในรปูแบบทีถ่กูต้อง อย่างน้อยสปัดาห์ละ 

๑ วัน โดยได้ด�าเนินการจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ 

พระรัตนตรัย ท�านองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน  

ในระดบัส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ๒๒๑ ทมี ๑,๕๔๗ คน  

และส ่ วนภู มิ ภ าค  ๒ ,๗๗๓  ที ม  ๑๙ ,๔๑๑  คน  

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ได ้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดโดยการตัดสิน 

จากคลปิวดิโีอ ประเภททมี ๕ คน ระดบัภาคคณะสงฆ์ ผูเ้ข้าร่วมประกวด ๖๑๓ คน ณ วดัชัยชนะสงคราม กรงุเทพมหานคร  

ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่รางวัลพระราชทานในเทศกาลวิสาขบูชา ประจ�าปี ๒๕๖๓

๔.	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน	
ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์และชาวต่างชาต	ิ
ที่มีความหลากหลาย	ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน	

	 ๔.๑	 การส่งเสริมค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านพื้นที	่

และกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่าง	ๆ	 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ 

เช่น ๑) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงาน Expo 2019, Beijing, China ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ๒) งานเทศกาลรามายาณะ นานาชาติ ครั้งท่ี ๕ ณ เมืองนิวเดลลี  

และเมืองนัคนาว สาธารณรัฐอินเดีย และ ๓) งานสัปดาห์แสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 

ในกลุม่ประเทศอาเซยีนและสาธารณรฐัประชาชนจนี ครัง้ที ่๒ (The second China-ASEAN University Students’ 

Culture Week 2019) 

	 ๔.๒	 การเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ให้กับประชาชน โดยจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในมิติพหุวัฒนธรรม  

รุ่นที ่๑ ณ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี เพือ่ขยายผลความร่วมมอืทางด้านวฒันธรรมไทยในมติพิหวุฒันธรรมในต่างประเทศ 

และเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพร่และน�าเสนอวัฒนธรรมไทยสู่สากล

	 ๔.๓	 การด�าเนนิโครงการสนบัสนนุอตัลักษณ์ชนเผ่าเพือ่การท่องเทีย่วภูมวิฒันธรรม	โดยร่วมกบัหน่วยงาน 

ภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นท่ีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นท่ีสูง ๑๖ แห่ง เพื่อให้ประชาชน 

และชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียว น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมท้องถิ่น และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่

 ๔.๔	 การสนบัสนนุกระบวนการฟ้ืนฟวูถิชีวีติกลุม่ชาตพินัธุ ์โดยศนูย์มานษุยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน) 

เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกระบวนทัศน์สังคมให้เรียนรู ้และเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ๑) ด�าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีเก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ๒) สนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพเครือข ่ายกลุ ่มชาติพันธุ ์ ในการจัดการตนเองบนฐานภูมิป ัญญาวัฒนธรรม และ  

๓) จัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามประกาศแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพ้ืนที่ต้นแบบเขตพื้นท่ีวัฒนธรรมพิเศษในระดับชุมชนและจังหวัด ท�าให้กลุ่มชาติพันธุ์

มีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย ที่ท�ากินและพื้นที่จิตวิญญาณ อันเป็นพื้นฐานการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

ให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์

41รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



 ๔.๕	 การจัดแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกส�าหรับผู้น�าและคู่สมรส		

และผู้เข้าร่วมการประชุมในระดับต่าง	 ๆ	 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน	 ครั้งท่ี	 ๓๕	 และการประชุมสุดยอด	

ที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่ ๑)	จัดการแสดงในพิธีเปิด	และงาน	Gala	Dinner น�าเสนอการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย

อันทรงคุณค่า ผสมผสานกับวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน น�าคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและประเทศ

สมาชิกอาเซียนมาสร้างสรรค์การแสดงได้อย่างวิจิตรสวยงาม เป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามของไทยในเวทีโลก 

และ	 ๒)	 การจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกส�าหรับผู้น�าและคู่สมรส โดยคัดสรรจากผลิตภัณฑ์สุดยอด 

หนึง่ต�าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ไทย (OTOP) และผลติภณัฑ์ในสงักดัศนูย์ส่งเสรมิศลิปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 

เช่น โถศิลาดลคล้องพวงมาลัย กระเป๋าย่านลิเภา และพวงมาลัยเงินบรรจุในกล่องส�าริดลงยา สามารถสร้างรายได ้

และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าทางวัฒนธรรม

 ๔.๖	 การจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียน	 และกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร	 ภายใต	้

ปีวฒันธรรมอาเซียน	พ.ศ.	๒๕๖๒ เพือ่น�าเสนอภาพลกัษณ์และอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของอาเซยีนสูส่ายตาชาวโลก 

โดยสุดยอดศิลปินและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก ๑๐ ประเทศ ได้แก่  

เนอการาบรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม และประเทศไทย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

เช ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การแสดงทาง

วัฒนธรรม การออกแบบการแสดงที่แสดงถึง

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศสะท้อนถึง 

อัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมอาเซียน	:	หนึ่งเดียว	

สู ่ สากล”  รวมอยู ่ภายใต ้ชื่ อชุดการแสดง		

“สีสันแห่งอาเซียน	 Viva	 ASEAN” นับเป็น 

ครั้งแรกที่มีคณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร  ่

วัฒนธรรมในนาม “อาเซียน” สู ่ เ วที โลก  

และการจัดนิทรรศการ	“ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน”	เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ

สมาชิกอาเซียน น�าเสนอสุดยอดศิลปะการแสดงของอาเซียนในองค์รวมในประเทศเป้าหมาย

 ๔.๗	 การด�าเนินโครงการเมืองสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมแห่งอาเซียนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (ASEAN	

Cultural	Creative	Cities	 for	Sustainable	Development) โดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเครือข่าย

เมืองสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงประเทศคู่เจรจาของอาเซียน  

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ริเริ่มการจัดตั้งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมของอาเซียนเพื่อบูรณาการ 

การท�างานร่วมกนัอย่างต่อเนือ่งในระดับภมูภิาค มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม เช่น ผูแ้ทนจากประเทศสมาชกิอาเซยีน ๑๐ ประเทศ  

ผู้แทนส�านักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจังหวัดในประเทศไทยที่มีศักยภาพเป็นเมืองสร้างสรรค์ของประเทศไทย 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
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 ๔.๘	 การด�าเนนิโครงการแปลหนงัสอื	วรรณคด	ีและวรรณกรรมแห่งชาตอิาเซยีน เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์

ทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยวัฒนธรรมหนังสือ ผ่านหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรม  

ท�าให้เกิดการยอมรับในคุณค่าและความแตกต่างทางวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒ ิ

และผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษาอาเซยีนและจดัประชมุผูท้รงคณุวฒุติามรายภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาพม่า ภาษาลาว 

ภาษาเวยีดนาม ภาษามลาย ูภาษาอนิโดนเีซยี และภาษาองักฤษ เพือ่พจิารณาคัดเลอืกหนงัสอืน�ามาแปลเป็นภาษาไทย 

โดยรายชื่อหนังสือท่ีน�ามาพิจารณา ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 

๙ ประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ
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