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การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

รฐับาลให้ความส�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  เพือ่ให้เกดิความภาคภมูใิจในเอกลกัษณ์ของชาต ิพร้อมทัง้สนับสนุนการสร้างสรรค์ศิลปวฒันธรรม 

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�านบุ�ารงุศาสนาให้มีความเข้มแขง็ ส่งเสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนาให้มบีทบาทในการเผยแผ่ 

หลักค�าสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ  

และพัฒนาสังคมให้มีความสามัคคี ปรองดอง และยั่งยืน และให้พุทธศาสนิกชนเข้าถึงแก่นแท้ค�าสอน 

ของพระพุทธเจ้าและสามารถน�ามาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันได้ 

๓.๔	 สร้างความรู้	 ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน	

ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	 และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย		

ในลักษณะพหสัุงคมท่ีอยูร่่วมกนั โดยสนบัสนนุการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศควบคูก่บัการส่งเสรมิ สร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก
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๑.	 การส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ

	 ๑.๑	 การตดิตามโบราณวตัถขุองไทยในต่างประเทศกลบัคนืสูป่ระเทศไทย	รฐับาลได้ด�าเนินการตดิตามทบัหลงั	

๒ รายการ	 ได้แก่	 ๑)	 ปราสาทหนองหงส์	 จังหวัดบุรีรัมย์	 และ ๒)	 ปราสาทเขาโล้น	 จังหวัดสระแก้ว		

คนืจากส�านกังานสืบสวนเพือ่ความม่ันคงแห่งมาตุภมิู	(Homeland	Security	Investigations:	HSI)	สหรฐัอเมรกิา

โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยในการรับมอบเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

และเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีการตรวจสภาพและบันทึกข้อมูล

เบื้องต้นและท�าพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังดังกล่าวกลับสู ่ประเทศไทย  

ณ พิพธิภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ทัง้นี ้ได้มกีารจดัแสดงในนทิรรศการพเิศษ 

“ทับหลังปราสาทหนองหงส์และปราสาทเขาโล้นกลับคืนสู ่ประเทศไทย”  

เพือ่น�าเสนอข้อมลูทางประวตัศิาสตร์ หลกัฐานต่าง ๆ  ทีไ่ด้สบืค้น รวมถงึขัน้ตอน 

การด�าเนินงานในการติดตามเพื่อให้ประชาชนทราบ รวมทั้งเพื่อกระตุ ้น 

จติส�านกึรกัและหวงแหนมรดกวฒันธรรมของไทยและร่วมกนัปกป้องดแูลรกัษา

ให้สืบทอดไปยังคนรุ่นหลังต่อไป 

	 ๑.๒	 การประกาศยกย่องเชิดชูเกยีรตศิลิปินแห่งชาติและศลิปินร่วมสมยั	โดยได้ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรติ
ศิลปินแห่งชาติประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๓	จ�านวน ๑๒ คน ในสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง		
ประกาศยกย่องเชดิชเูกยีรติศลิปินร่วมสมยัดเีด่น	“ศลิปินศลิปาธร”	พทุธศกัราช	๒๕๖๓ จ�านวน ๗ คน และจดันทิรรศการ	
เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส	“ศักย	ขุนพลพิทักษ์” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป 
เพื่อเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิลปินมากด้วยทักษะ 
และความสามารถทางด้านจติรกรรม ได้รบัการยอมรับในแวดวงศลิปะแนวภาพเหมอืนเชีย่วชาญทัง้ในงานจติรกรรม
ภาพเหมือนบุคคลแบบสากลและงานจิตรกรรมไทย เป็นศิลปินที่สามารถเขียนภาพจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม 
และภาพจิตรกรรมแบบใหม่ตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้อย่างลงตัว 
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 ๑.๓	 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ท้ังในและต่างประเทศ 
โดยการบรูณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ด้านการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ 
สร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า ๒ แสนล้านบาทต่อปี โดยมีการด�าเนนิงานทีส่�าคญั เช่น จดังานเทศกาลภาพยนตร์
อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓	 (Bangkok	 ASEAN	 Film	 festival	 2020)	 ครั้งที่	 ๖		
โดยฉายภาพยนตร์คุณภาพจากประเทศอาเซียน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑,๗๖๐ คน และมีพิธีมอบรางวัล 
บุคคลเกียรติยศ (Life Time Achievement Award)  
ให้กับนางสาวเพชรา เชาวราษฎร์ นักแสดงที่มีชื่อเสียง
ระดับนานาชาติของประเทศไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	 โดยจัดงานประกาศรางวัล
ภาพยนตร์แห่งชาติ	“สุพรรณหงส์	ครั้งที่	๒๙”	 เมื่อวันที ่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และมอบรางวัลอันทรงเกียรติ 
ทีส่ร้างขวญัและก�าลงัใจแก่บคุลากรในวงการภาพยนตร์ไทย 
และเพื่อแสดงความเป็นหนึ่งและศักยภาพของวงการภาพยนตร์ไทยให้เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมไทยและนานาประเทศ 
จ�านวน ๑๗ สาขา มีผู้ร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน จัดสัมมนาออนไลน์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย	
โดยจดักิจกรรมเผยแพร่อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทัิศน์ในต่างประเทศ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ เทศกาลภาพยนตร์ 
เมอืงคานส์ สาธารณรฐัฝรัง่เศส เพือ่แสดงศกัยภาพอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวดีทิศัน์ไทยในเวทโีลกและสร้างโอกาส 
ทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยให้เติบโต มีผู้ประกอบการนานาชาติกว่า ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการสัมมนา 
ผ่าน https://marchedufilm.online และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube: CONTENT THAILAND 
CHANNEL 

 ๑.๔	 การจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ	 ประจ�าปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	 โดยก�าหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ซ่ึงทรงสนพระราชหฤทัยและห่วงใยการใช้ภาษาไทย 
ของคนไทย และเป็นการน้อมน�าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการทรงงาน 
เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการและแนวพระราชด�าริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาลได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 
เพ่ือรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้รักภาษาไทย นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกและประกวด 
ผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ได้แก่ ๑) ผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค	์	
จ�านวน ๓ รางวัล ๒) ปชูนยีบคุคลด้านภาษาไทย ผูใ้ช้ภาษาไทยดเีด่น ผูใ้ช้ภาษาถิน่ดเีด่น และผูมี้คณูุปการต่อการใช้ภาษาไทย 
โดยมีผู้ได้รับคัดเลือก จ�านวน ๒๔ รางวัล และ ๓) ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเพลง (เพชรในเพลง) จ�านวน ๑๙ รางวัล 

	 ๑.๕	 การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมที่ส�าคัญของไทยมากขึ้น เช่น จัดงาน	 “ใต้ร่มพระบารมี	 ๒๓๙	 ปี	 กรุงรัตนโกสินทร์”		
เพือ่เทดิพระเกยีรติและน้อมร�าลกึในพระมหากรุณาธคิณุของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรแีละร่วมฉลองเนือ่งในวาระ 
ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๙ ปี โดยน�ากิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในทุกมิต ิ
มาน�าเสนอ จดันทิรรศการพเิศษ	เรือ่ง	ผ้าศิลปาชีพสญัจร	(Craft	Journey:	The	SUPPORT	Textiles	Traveling	
Exhibition)	ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ๔๔ แห่งทั่วประเทศ เพื่อน�าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านผ้า 
และประวัติการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ้าทอประเภทต่าง ๆ 
กระบวนการทอผ้า การปลกูหม่อนเลีย้งไหม วงจรหนอนไหมและแมลงทบั จดันิทรรศการเคล่ือนทีใ่นงานประเพณีบญุเดอืนยี	่



37รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

พธิบีญุคณูข้าว	สบืสานประเพณไีหว้เจ้าปูห่อค�า	ต�านานผาแดง-นางไอ่	
อ�าเภอหนองหาน	 จังหวัดอุดรธานี	 เพื่อเล่าเรื่องราวและประวัติ 
ความเป็นมาของวฒันธรรมบ้านเชยีง รวมทัง้น�าภาชนะดินเผาในรปูแบบ 
วัฒนธรรมบ้านเชียงมาจัดแสดง จัดนิทรรศการ	“อารยธรรมวิวัฒน	์
ลพบุรี-ศรีรามเทพนคร”	 โดยน�าโบราณวัตถุที่มีความส�าคัญ 
และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่เน้นอิทธิพลของศิลปะลพบุรี  
(เขมรในประเทศไทย) น�ามาหมนุเวยีนในการจดันทิรรศการเพือ่น�าเสนอ 
ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ส่งผลต่อบ้านเมืองบนแผ่นดินไทย จัดนิทรรศการออนไลน์	 ภายใต้ชื่อเรื่อง	
“๑๐	 หนังสือที่พิมพ์จากเอกสารโบราณทรงคุณค่าของหอสมุดแห่งชาติ”	 เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญา 
ของบรรพชนไทย รวมทัง้สร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัในการช่วยอนรุกัษ์ต้นฉบบัเอกสารโบราณ จ�านวน ๑๐ เร่ือง 
เช่น ต�าราดูลกัษณะแมว กระบวนพยหุยาตราทางชลมารค สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช และกระบวนพยหุยาตรา
ทางสถลมารค สมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ได้จดัท�าในรปูแบบ e-Book เพือ่อ�านวยความสะดวกให้ประชาชน
สามารถเข้าถงึได้อย่างสะดวกรวดเรว็ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 
จัดนิทรรศการฟิล์มกระจก	 “เรื่องราวเหนือกาลเวลา” เพื่อจัดแสดงภาพถ่ายชุดหอพระสมุดวชิรญาณที่องค์การ 
การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลก เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น 
การบอกเล่าเรือ่งราวของประเทศไทยในอดตี รวมถงึวถิชีีวติของชาวสยาม ในสมยัรชักาลที ่๔ ถงึรชักาลที ่๗ จ�านวน ๑๐๒ ภาพ 
และพัฒนาการจัดแสดง	 “ท้องพระโรงวังหน้า”	ณ	พระท่ีนั่งอิศราวินิจฉัย	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 พระนคร  
เพื่อบูรณะอาคารหมู่พระวิมานและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวรใหม่ทุกพระที่นั่งในหมู่พระวิมาน 

 ๑.๖	 การจัดแสดงและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม  
เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่ส�าคัญของไทย เช่น
  ๑.๖.๑	 จดังานมหกรรมวฒันธรรมเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ	
และสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 ได้แก่		
งาน	“มหกรรมวฒันธรรมร่วมใจ	รวมไทยสร้างชาต”ิ ภายใต้แนวคิด 
“คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อฟื ้นฟู เยียวยา สร้างงาน สร้างรายได ้
ให้แก่ศิลปิน ศลิปินพืน้บ้าน ผูป้ระกอบการด้านอตุสาหกรรมวัฒนธรรม 
และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควดิ-๑๙ มผีูส้นใจเข้าร่วมงาน จ�านวน ๗๖,๘๖๙ คน สร้างรายได้ 
จ�านวน ๖,๐๕๓,๐๐๑ บาท งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ	“วิถีถิ่น	วิถีไทย” ภายใต้โครงการวัฒนธรรมสัญจร 
ส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรม ประจ�าปี ๒๕๖๔ เพือ่สร้างรายได้ ส่งเสรมิและสนบัสนนุภมูปัิญญาพืน้บ้าน 
ให้มีพื้นที่ในการน�าเสนอคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะการฟื้นฟู เยียวยา และสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่ชุมชน ศิลปิน และผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ให้มรีายได้ ทัง้นี ้ได้ก�าหนดด�าเนนิการใน ๔ ภมูภิาค ปัจจบุนัด�าเนนิการแล้วเสรจ็ 
ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาคกลาง และภาคตะวนัออก โดยด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  เช่น การแสดงทางศลิปวัฒนธรรม 
โดยวิทยาลัยนาฏศิลป์ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพ้ืนบ้านอีสาน มหกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
จากทกุจงัหวดั การจดัแสดงมหกรรมสนิค้า/บรกิารทางวฒันธรรม ซึง่ผลส�าเรจ็ในการด�าเนนิการ คือ ศลิปินทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ได้รบัการเยยีวยา จ�านวน ๒,๐๖๒ คน สร้างรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า 
และผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกว่า ๘,๗๓๐,๙๘๑ บาท รวมเงินสะพัดในการจัดงานกว่า ๕๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท

สร้างรายได้
จากการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

ทางวัฒนธรรม
กว่า ๘.๗ ล้านบาท 

เงินสะพัดกว่า ๕๑.๙ ล้านบาท



นโยบายข้อ ๓
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน38

  ๑.๖.๒	 ยกระดบัเทศกาลและประเพณท้ีองถิน่สู่ระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเช่น การจดังานประเพณ ี

ลอยกระทง เผาเทยีนเล่นไฟ ณ อทุยานประวตัศิาสตร์สโุขทัย และประเพณอุ้ีมพระด�าน�า้ จังหวดัเพชรบรูณ์ ให้ก้าวสู่ระดับชาติ 

และนานาชาติ เพ่ือสบืสานวิถปีฏบิติัอนังดงามของชาต ิสร้างความภาคภมูใิจในท้องถ่ิน มุง่ให้ประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึง่ 

ในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นและน�าทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่ามาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในการสร้างรายได ้

ให้กับท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี ซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมั่นคงของชาติไทยสืบไป  

ทั้งน้ี ได ้มีการยกระดับการจัดงานเทศกาลประเพณีที่ส�าคัญ  

เช่น ประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง	 จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นความเชื่อ 

ในเ ร่ืองการท�าบุญด ้วยการถวายต ้นผึ้ ง เป ็นบุญกุศลสูงส ่ง  

เป็นงานท�าบุญให้ผู ้วายชนม์ โดยในปี ๒๕๖๔ มีผู ้เข้าร่วมงาน  

จ�านวน ๕๑,๒๕๐ คน เกิดรายได้ต่อจังหวัดสกลนคร จ�านวน 

๑๕,๔๗๒,๖๗๒ บาท ประเพณนีมัสการและสรงน�า้พระธาตดุอยตงุ	

ประจ�าปี	๒๕๖๔	“๒๐๐๓	ปีสบืมา	หกเป็ง	ล่องฟ้า	ไหว้สาพระธาตดุอยตงุ”

โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและพุทธศาสนิกชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ  

ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงเข ้าร ่วมกิจกรรม  

ประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน 

	 	 ๑.๖.๓	 จัดงานแสดงศิลปะ	 เช่น	 งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน

ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านศิลปะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้จัดเทศกาลศิลปะแห่งกรงุเทพ	ครัง้ที ่๖ ออนไลน์ (The 6th Bangkok Art Festival 

Online: BAF LIVE) โดยมีกิจกรรม เช่น งานเทศกาลตลาดสินค้าศิลปะ การแสดงศิลปะร่วมสมัย และ Workshop  

การท�างานศิลปะ กิจกรรมถนนศิลปะ	งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	๒๐๒๐	“สวน	แสง	ศิลป์อิงสายน�้า”

เช่น Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปินเชียงราย 

และเครือข่าย และ Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปินเชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

จ�านวน ๑,๖๐๐ คน 

  ๑.๖.๔	 จัดงานแสดง	 แสง	 สี	 เสียง	 และพิธีบวงสรวงปราสาทสด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว  

โดยจัดกิจกรรมการแสดง สาธิต และจ�าหน่ายตลาดวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม โปงลาง แสง สี เสียง 

และสือ่ผสมชดุ “มหาเทวราชา ภทัรปัตนะนคร” เรือ่งราวก�าเนดิปราสาทสด๊กก๊อกธม เพือ่ประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเทีย่ว 

เชิงวัฒนธรรมและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๑.๗	 การเผยแพร ่องค ์ความรู ้ทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 	 โดยการจัดกิจกรรม  

เช่น ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมส�าหรับผู้สูงอายุ	ปี	๒๕๖๓	“วัยเก๋า	๖๐+” โดยจัดอบรมหลักสูตรขับร้อง

ประสานเสียง Thai Senior Choir (TSC) ร้องเพลงอยู่บ้านช่วยชาติต้านโควิด-๑๙ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม 

การเรียนรู ้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู ้สูงอายุ สร้างความสุขให้แก่ผู ้สูงอายุท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ  

เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	 (สานสุข	 สืบวัฒนธรรม	 น�าวิถีใหม่) โดยมีกิจกรรม 

ทางศลิปวัฒนธรรมต่าง ๆ  เช่น การแสดงชดุบรรพ์ศาสตร์ สงัคีตศลิป์ กิจกรรมเสวนาเรือ่ง “มองศิลปะผ่าน เดชา วราชุน” 

การสาธิตการท�ากระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถือด้วยหนังนิ่ม การสาธิตการท�าผ้าพิมพ์ลายไทย และระบายสีหัวโขน  

ขบัเคลือ่นงานด้านมรดกภมิูปัญญาทางวฒันธรรม	โดยลงพืน้ทีต่ดิตามการประชมุระดมความคดิเหน็และเสรมิสร้าง

กระบวนการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายวฒันธรรมในการขบัเคลือ่นงานด้านมรดกภมูปัิญญาทางวฒันธรรมระดบัพืน้ถิน่ 

เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สร้างรายได้ ให้ท้องถิ่น
กว่า ๑๒๐ ล้านบาทต่อปี



39รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

เพื่อขับเคลื่อนให้ภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวฒันธรรมของชาต ิรวมถึงการต่อยอดและสร้างสรรค์ให้เกดิการน�ามรดกภูมปัิญญาทางวฒันธรรมมาสร้างรายได้ 

ให้แก่ชุมชน การน�ามิติทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สังคมได้อยู ่เย็นเป็นสุข ให้เกิดความยั่งยืนสืบไป  

เช่น รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “มังคุดคัด” ณ ชุมชนสะพานยาว อ�าเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ผ้าทอเกาะยอ” ณ ท่ีท�าการกลุ่มร่มไทร ผ้าทอมือเกาะยอ ต�าบลเกาะยอ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน	์

โบราณวตัถุ	ศลิปวตัถุ	:	พระพทุธรปูท้องถิน่อสีานและพระพุทธรปูล้านช้าง เพือ่ส่งเสรมิให้การปฏบัิตงิานตรวจพิสูจน์ 

โบราณวตัถุ ศลิปวตัถขุองภณัฑารกัษ์ของพนกังานเจ้าหน้าทีมี่ความแม่นย�า รดักมุ ถกูต้องตามหลกัมาตรฐานวชิาการ 

โดยเฉพาะพระพุทธรูปแบบท้องถิ่นอีสานและพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างทั้งประเภทไม้และโลหะ 

 ๑.๘	 การจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	ประเพณี	อัตลักษณ์	และความเป็นไทย	

  ๑.๘.๑	 จดักจิกรรมอนรุกัษ์และสบืสานประเพณ	ีเช่น	กจิกรรม	“อนรุกัษ์	สบืสาน	ประเพณสีงกรานต์	

ประจ�าปี	 ๒๕๖๔”	ณ ศาลาส�าราญมุขมาตย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดงานประเพณีข้ึนเขาพนมรุ้ง	

ประจ�าปี	๒๕๖๔	ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 

  ๑.๘.๒	 รณรงค์ส่งเสรมิการแต่งกายด้วยผ้าไทย	ภายใต้แนวคดิ	“รกัษ์ผ้าไทย	รกัษ์ความเป็นไทย” 

เพ่ือสร้างการรับรู ้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วน 

และประชาชนทั่วไปใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจ�าวัน 

  ๑.๘.๓	 สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย	ประจ�าปี	๒๕๖๔ (Cultural Product of Thailand: CPOT) 

เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และน�าทุน 

ทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ

ผลติภณัฑ์วฒันธรรมไทย โดยการอบรมพฒันาทกัษะด้านการออกแบบการผลติเพือ่เพิม่คณุค่าและมลูค่าของผลติภณัฑ์

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล รวมท้ังเป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย 

ทั้งในและต่างประเทศ โดยปี ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์

จากชุมชนคุณธรรม ชุมชนเครือข่าย และผู้ประกอบการ 

ด้านวัฒนธรรมที่มีศักยภาพอย่างน้อยจังหวัดละ ๓ ชุมชน  

รวม ๗๖ จังหวัด มชีมุชนเข้าร่วมรบัการคดัเลอืก จ�านวน ๓๘๕ ชมุชน 

และได้รับการคัดเลือกในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

CPOT จ�านวน ๑๒๕ ชุมชน โดยมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

CPOT ผ่านโซเซียลมีเดีย ซึ่งในระหว่างเดือนเมษายน- 

พฤษภาคม ๒๕๖๔ มียอดจ�าหน่ายและสั่งจองสินค้ากว่า  

๕ ล้านบาท

  ๑.๘.๔	 ด�าเนินโครงการส�ารวจเอกสารโบราณ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	โดยลงพืน้ทีส่�ารวจ ลงทะเบยีน  

จัดเก็บและจัดท�าส�าเนาเอกสารโบราณประเภทจารึกในพื้นท่ีต่าง ๆ เช่น วัดบ้านหลุก อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน รวมทั้งคัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย อักษรมอญ 

ไทย และขอม จ�านวน ๕๓๙ รายการ 



นโยบายข้อ ๓
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน40

  ๑.๘.๕	 ด�าเนนิโครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรกัสามคัคีและส�านกึความเป็นไทย	“เด็กไทยต้นแบบ” 

ภายใต้หัวข้อ	 “เด็กอวด	 (ท�า)	 ดี” เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง ๑๕-๒๕ ปี ได้แสดงออก 

ทางความคิด พัฒนาศักยภาพ เรียนรู้การท�างานเป็นทีมผ่านการศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติจริงร่วมกับประชาชน

ในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้กรอบแนวคิด “รู้ รัก สามัคคี” คัดเลือกให้รับรางวัล “เด็กไทยต้นแบบ”  

ระดับ “เพชร” และระดับ “พลอย”	 โดยมีผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จ�านวน ๒๐๐ ทีม 

	 	 ๑.๘.๖	 ศึกษาและวิจัยทางโบราณคดี	 โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

กรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	 เพื่อน�ากระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการสนับสนุนการศึกษาและวิจัยทางโบราณคดี และการฟื้นฟู อนุรักษ์ สงวนรักษามรดก 

ทางวัฒนธรรมของกรมศิลปากรสืบทอดเป็นมรดกที่ส�าคัญของชาติสืบไป 

 ๑.๙	 การส่งเสริมด้านนาฏศิลป์	ดุริยางคศิลป์	และทัศนศิลป ์

  ๑.๙.๑	 ด�าเนนิโครงการพฒันานกัเรยีนผูมี้ความสามารถพเิศษด้านทศันศิลป์	ดนตร	ีและนาฏศิลป์	

โดยปรบัปรุงซ่อมแซมอาคารสถานทีข่องโรงเรยีนในโครงการห้องเรยีนดนตร ีจ�านวน ๑๓ โรงเรยีน และจดัสรรครภุณัฑ์ดนตรี 

จ�านวน ๑๖ โรงเรยีน เพือ่ให้มคีวามพร้อมด้านอาคาร สถานท่ี 

และครุภัณฑ์ดนตรีที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่า

มาตรฐานสากล รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ 

การพัฒนาทักษะนักเรียนในโครงการฯ ให้แก่ผู ้บริหาร  

ครู และนักเรียนผู ้มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี  

จ�านวน ๑๙ โรงเรียน เพื่อให้ผู้บริหารและครูได้รับความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ 

  ๑.๙.๒	 จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านศิลปวัฒนธรรม	 ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพช้ันสูง 

ด้านนาฏศลิป์ ดรุยิางคศลิป์ คตีศลิป์ ช่างศลิป์ และทศันศลิป์ท่ีเป็นท่ียอมรับระดบัชาตแิละนานาชาต ิรวมถึงสร้างงานวจิยั 

งานสร้างสรรค์ และงานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่าแก่สังคมและสามารถเผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ 

 ๑.๑๐	 การจัดตั้งวิทยสถานด้านสังคมศาสตร์	 มนุษยศาสตร์	 และศิลปกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย		

หรอื	“ธชัชา”	(Thailand	Academy	of	Social	Sciences,	Humanities	and	Arts:	TASSHA) เพือ่ขับเคลือ่นการวจัิย 

พัฒนาองค ์ความรู ้และบุคลากรด ้านสังคมศาสตร ์ มนุษยศาสตร ์ และศิลปกรรมศาสตร ์ของประเทศ 

น�าไปสู่การสร้างคุณค่าและผลประโยชน์ของชาติ ท�าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงประเทศไทย 

ระหว่างภูมิภาคและโลก ประกอบด้วย ๕ สถาบัน ได้แก่ สถาบันสุวรรณภูมิศึกษา สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง  

สถาบันโลกคดีศึกษา สถาบันพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรม และสถาบันช่างศิลป์ท้องถ่ิน โดยปัจจุบันได้ด�าเนินการ 

เร่ืองสุวรรณภูมิศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปี ท่ีครอบคลุม 

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า พาณิชย์และบริการ การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์และศิลปวัฒนธรรม ด้านภูมิศาสตร์ 

ทรัพยากร การต้ังถิ่นฐานและเร่ิมรัฐ และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการผลิต เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

๒.	 การปลกูฝังค่านยิมและวฒันธรรมทีดี่ทางด้านคุณธรรม	จริยธรรม	กตัญญ	ูความซือ่สตัย์	

การมีวินัย	 เคารพกฎหมาย	 มีจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ		

และเป็นพลเมืองที่ดี

 ๒.๑	 การปลูกฝังคุณธรรม	จริยธรรม	และค่านิยมความเป็นไทย	

  ๒.๑.๑	 ด�าเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	 ในส่วนกลาง 

จ�านวน ๕๘ ศนูย์ และส่วนภมูภิาค จ�านวน ๒,๙๕๐ ศนูย์ รวมจ�านวน ๓,๐๐๘ ศนูย์ เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 

โดยใช้มิติทางศาสนาน�าสู ่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน ปลูกฝังให้เกิดคุณธรรม รู ้ ผิดชอบชั่วดี รู ้หน้าที่ 

ในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อสังคมและครอบครัว 

  ๒.๑.๒	 ด�าเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ด ้วยการสร้างความตระหนัก 

ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ โดยการจัดท�าคลิปวิดีโอ “รายการธรรมส่องทาง 

วนัธรรมสวนะ” เพือ่เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์และก�าหนดให้มกีารจดักจิกรรมเป็นประจ�าทุกวนัพระ เพือ่ส่งเสรมิให้ 

พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์สมาทานศีล (รับศีล) ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา และถวายสังฆทาน  

ทัง้น้ี ได้ด�าเนนิการโครงการฯ ในกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒๖ วดั และในส่วนภมูภิาค ๗๖ จงัหวดั มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน ๒๓,๔๒๑ คน 

  ๒.๑.๓	 จดัการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศลิปินร่วมสมัยสูภ้ยัโควดิด้วยจติส�านกึ	#๒	ในหวัข้อ	

“บันทึกคนไทย	หัวใจไม่เคยท้อ”	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ให้ความสนใจส่งภาพเข้าประกวด จ�านวน ๑,๘๒๙ คน รวม ๘,๐๑๒ ภาพ มภีาพทีไ่ด้รบัรางวลั จ�านวน ๑,๑๒๑ รางวัล 

ซึ่งจะน�ามาเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้านศิลปะร่วมสมัยต่อไป 

  ๒.๑.๔	 ด�าเนนิโครงการปันน�า้ใจ	คนไทย	ไม่ทิง้กนั	เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินี เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูล แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ชุมชน  

และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

ทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เช่น มอบอาหารและเวชภณัฑ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในกรงุเทพมหานคร 

และปริมณฑล จ�านวน ๒๐ แห่ง มอบถงุยงัชีพ เครือ่งอปุโภคบริโภคเพ่ือสนบัสนนุการท�างานของบุคลากรทางการแพทย์ 

และศูนย์พักคอยรอส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-๑๙ ณ วัดสะพาน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

	 	 ๒.๑.๕	 ด�าเนินโครงการ	 “ค่าของแผ่นดิน”	 โดยได้สรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ 
ที่ท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓ เพื่อประกาศเกียรติคุณ 
เป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญก�าลังใจในการท�าคุณประโยชน์ รวมท้ังเป็นต้นแบบ 
แห่งการสร้างสรรค์ความดีอันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปอีกด้วย โดยมีหน่วยงานและโครงการ 
ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้น จ�านวน ๒๙ ราย ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จ�านวน ๒๘ ราย  
และใบประกาศเกียรติคุณ จ�านวน ๑ ราย 
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 ๒.๒	 การสร้างองค์ความรู ้และสร้างการมีส ่วนร่วม	

ในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

  ๒.๒.๑	 ขับเคลื่อนการด�าเนินงานตามแผนแม่บท	

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑	 (พ.ศ.	 ๒๕๕๙-๒๕๖๔)		

โดยได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้ 

คณะกรรมการส่งเสริมคณุธรรมแห่งชาต ิประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

รวมทั้งขยายระยะเวลาการด�าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ถึงปี ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้  ผลการด�าเนินงานตามแผนแม ่บทฯ ส ่งผลให ้ เกิดชุมชน  

องค ์กร อ�าเภอ และจังหวัดคุณธรรมในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  

จ�านวน ๓๕,๗๘๖ แห่ง 

	 	 ๒.๒.๒	 จัดงานธุรกิจคู่คุณธรรม	น�าไทย	ฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืน	(Moral Business Forum 2020) 

โดยการเชญินกัธรุกจิช้ันน�าของประเทศทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการท�าธรุกจิอย่างมีคณุธรรมมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ 

การท�างานเพื่อสร้างแรงบันดาลใจภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)	

	 	 ๒.๒.๓	 ด�าเนินโครงการสมัชชาคุณธรรม	 จัดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรม		

ขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ	 ปีที่	 ๒	 โดยเปิดพื้นท่ีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม 

ในการขับเคลื่อนงานของเครือข่ายคุณธรรมทุกภาคส่วนครอบคลุม ๔ ภาค ๔ จังหวัด ในรูปแบบ Hybrid Online 

โดยได้ด�าเนินการในจังหวัดเชียงราย อุดรธานี พระนครศรีอยุธยา และสุราษฎร์ธาน	ี

  ๒.๒.๔	 เปิดตัวหลักสูตร	 “ต้นทุนชีวิต	 สร้างวัคซีนชีวิตด้วยพลังบวก”	 ให้ผู ้ที่สนใจสามารถ 

เข้าเรียนออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th 

 ๒.๓	 การเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

  ๒.๓.๑	 ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนคณุธรรม	เพือ่ให้นกัเรยีน คร ูบคุลากรทางการศกึษาเกิดการพฒันา 

ด้านคุณธรรม โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เพ่ิมขึ้นและลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้ง 

สร้างและพฒันาให้มอีงค์ความรู/้นวตักรรมการสร้างเสรมิคณุธรรม จรยิธรรมอย่างต่อเนือ่งและเป็นระบบ โดยพฒันา

ตวัชีว้ดัคณุธรรม จริยธรรม เพือ่ใช้ประโยชน์ในการพฒันา ตรวจสอบ และประเมนิคณุธรรม จริยธรรมอย่างเป็นรปูธรรม 

โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คัดเลือกตัวชี้วัดหลักที่มีจุดเน้น ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ ระเบียบวินัย กตัญญู วิถีพอเพียง 

และจิตอาสา รวมทั้งได้จัดท�าคู่มือการใช้นวัตกรรมการวัดคุณธรรม จริยธรรมออนไลน์ ลงพื้นท่ีเพื่อร่วมติดตาม 

กระบวนการจัดท�าค่ายเยาวชนฟื้นป่าน่าน รุ่นที่ ๒ ตามโครงการโคก หนอง นา แห่งน�้าใจและความหวัง  

	 	 ๒.๓.๒	 ปลกูฝังคุณธรรม	จรยิธรรม	ค่านยิมและการเสรมิสร้างจติสาธารณะ	และการเป็นพลเมอืงด ี

โดยจัดอบรม “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม กับครูมืออาชีพ” เพื่อให้ผู ้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 

มคีวามรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าทีข่องตนเอง มีความคดิเชิงบวกกบัการท�างานในองค์กร และการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีด่ี 

ค�านึงถงึผลประโยชน์ของส่วนรวม การท�างานเป็นทมี การตระหนกัถึงสทิธเิด็ก การคุ้มครองเดก็จากการถกูล่วงละเมิด 

การวิเคราะห์ถึงความพร้อมในการรับมือ และการจัดการกับการล่วงละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึนภายในโรงเรียนรวมท้ังได้ 

มีแนวทางการจัดท�าแผนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างสื่อ นวัตกรรม ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในสถานศึกษา จ�านวน ๕๘ โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน ๒๔๐ คน 

 เกิดชุมชน องค์กร
อำาเภอ และจังหวัด

คุณธรรม
ในทุกพื้นที่ของประเทศ

๓๕,๗๘๖ แห่ง



43รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

  ๒.๓.๓	 ด�าเนนิการผลติและเผยแพร่รายการโทรทศัน์ส่งเสรมิคณุธรรม	รายการ	“คณุธรรม	คณุท�าได้” 

เพือ่ผลติและเผยแพร่รายการทีมุ่่งเน้นการส่งเสริมการสร้างค่านยิมด้านคุณธรรมทีส่่งผลให้ประชาชนเกดิการปรบัเปลีย่น 

พฤตกิรรมทีส่ะท้อนการมคีณุธรรมในทกุช่วงวยัเพิม่ขึน้ รวมทัง้เพือ่เผยแพร่กรณตีวัอย่าง แนวคดิองค์ความรู้ และกจิกรรม 

ทีแ่สดงให้เห็นถงึความส�าเร็จทีเ่ป็นรปูธรรมด้านการส่งเสรมิคุณธรรมของพืน้ท่ี บุคคล หน่วยงาน และองค์กรเครอืข่าย 

ทางสงัคมภาคส่วนต่าง ๆ  ให้สาธารณชนได้รบัรูใ้นวงกว้างและเผยแพร่ขยายผลสือ่สร้างสรรค์คณุธรรมในรปูแบบต่าง ๆ   

ให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับรู ้ เข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการท�าความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย  

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวได้ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา ช่อง ๑๐ 

	 	 ๒.๓.๔	 ด�าเนินกิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา	

ของเด็ก	เยาวชน	และประชาชนโดยใช้มติทิางวฒันธรรมในส่วนกลางและส่วนภูมภิาค โดยจัดอบรมเชิงปฏบิตักิารให้แก่ 

นักเรียนแกนน�าเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพื่อแก้ปัญหารับ-ส่งข้อมูลไม่เหมาะสม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากส่วนกลาง 

ไปยงัส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง ในระหว่างเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔ มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๓๐๘ คน 

  ๒.๓.๕	 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่	 ๒๑ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส�านึก  

จิตอาสา และโลกทัศน์ที่กว้างไกลตามแนวทางศาสตร์พระราชาที่มีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ และเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 

 ๒.๔	 การเผยแพร่องค์ความรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้

  ๒.๔.๑	 ส่งเสรมิความรู	้“ลานศิลปวฒันธรรมเพ่ือเด็กพิการและผูด้้อยโอกาส”	ประจ�าปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยเปิดโอกาสให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี  

และศิลปวัฒนธรรมผ่านแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากรและส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับผู้อื่น รวมถึงพัฒนาทักษะทางด้านสติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

ผ่านลานกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะท่ีเช่ือมโยงในพื้นท่ีมรดกโลกสุโขทัย และก�าแพงเพชร มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ�านวน ๑๒๐ คน 

  ๒.๔.๒	 เปิดพิพิธภัณฑ์ใน	one	click	เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) โดยน�าเทคโนโลยดีจิทัิลมาใช้จดัท�านทิรรศการออนไลน์ “เดอะชมุชน” น�าเสนอข้อมลู 

ที่น่าสนใจของ ๒๔ ชุมชนภายใต้แนวคิด “คนที่รู้เรื่องของเราดีที่สุด คือ ตัวเราเอง” เพื่อเน้นย�้าให้เห็นถึงศักยภาพ

ของแต่ละชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนด้วยตนเอง รวมถึงตอกย�้าบทบาทและความส�าคัญของคนในชุมชน

ในฐานะเจ้าของวฒันธรรมทีส่ามารถร่วมกนัรักษาอตัลกัษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ให้สญูหายไปตามกาลเวลา เพือ่ให้มรดก

ทางวัฒนธรรมได้รับการสงวนรักษา ส่งต่อ และสืบทอดในชุมชนต่อไป 

  ๒.๔.๓	 พัฒนาพ้ืนทีห่อภาพยนตร์ให้เป็นแหล่งเรยีนรูท้างศลิปวฒันธรรม เพือ่เปิดโอกาสให้เดก็ เยาวชน 

และประชาชนได้เรียนรู ้ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประวัติศาสตร์ของไทยผ่านสื่อภาพยนตร์ นอกจากนี้  

ยังให้บริการ “รถโรงหนังเฉลิมทัศน์” ซ่ึงเป็นโรงภาพยนตร์เคลื่อนท่ีขนาด ๑๐๐ ท่ีนั่ง ท่ีมีระบบภาพและเสียง 

ทีส่มบูรณ์แบบและสามารถเข้าถงึเยาวชนและชมุชนห่างไกล 

โรงภาพยนตร์ โดยในปี ๒๕๖๔ ได้ให้บริการแก่นักเรียน

และประชาชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) ๓ จังหวัด 

ได ้แก่ จังหวัดก�าแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค ์  

และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๖ จงัหวัด ได้แก่ จงัหวดัหนองบวัล�าภู 

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร 
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  ๒.๔.๔	 ด�าเนินโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานท่ี

กับประเพณีในท้องถิ่น กิจกรรมเสวนาวิชาการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญ 

ทางศาสนา และจัดท�าวารสารทางศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ได ้จัดท�าโครงการคลังความรู ้วัฒนธรรม  

โครงการสบืสานศลิปะบนตาลปัตรด้วยเทคนคิลายค�าล้านนา และโครงการบรูณาการองค์ความรูเ้พือ่สร้างฐานข้อมลู

มรดกทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมภายใต้โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 ๒.๕	 การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และการสร้างภูมิคุ ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม  

ได้แก่ แผนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสร้างสรรค์	ระยะที	่๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) โดยขบัเคลือ่นกจิกรรมตามแนวทาง 

“ขจัดสื่อร้าย ขยายส่ือดี และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม” เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รู้เท่าทันส่ือท่ีก�าลัง 

ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนในสังคม และการส่งเสริมการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ	โดยสนับสนุน 

การผลิต การพัฒนา และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ ขับเคลื่อนการผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้และเป็นแบบอย่างในการสร้างพฤติกรรมท่ีดีส�าหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ “ฮีโร่พันธุ์เล็ก เด็กทันสื่อ”		

เป็นละครเด็กที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อท่ีมีการล่อลวงโดยมิจฉาชีพ สื่อท่ีแฝงความรุนแรง และสื่อลามก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการคิด วิเคราะห์ และหาวิธีการป้องกันเมื่อพบสิ่งผิดปกติและเป็นอันตราย และ “ฉงน ฉงาย 

สองควายช่างสงสัย” เป็นรายการที่ถ่ายทอดสาระความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย ความรู้รอบตัว คุณธรรม 

จริยธรรม ด้วยการน�าเสนอผ่านนิทาน บทเพลง และละคร 

๓.	 การท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง

	 ๓.๑	 การส่งเสริมสถาบันศาสนาทุกศาสนาในการเผยแพร่ค�าสอนท่ีดีงาม	 เช่น	 จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศล	

เนื่องในวาระครบรอบ	๑๕๑	ปีชาตกาล	พระอาจารย์มั่น	ภูริทัตโต	บุคคลส�าคัญของโลก	โดยมีกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต ์

และการแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับชีวประวัติ วัตรปฏิบัติ และหลักค�าสอนของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  

ตลอดจนได้ร่วมน้อมร�าลึกถึงคุณความดี วัตรปฏิบัติ และคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่ีมีต่อสังคมไทย

และสังคมโลก มีประชาชนเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด จ�านวน ๗,๖๐๐ คน	ด�าเนินโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล

โดยมีกิจกรรมศึกษาธรรมะเรียนรู ้วิถีวัฒนธรรม 

เนือ่งในวนัส�าคญัทางพระพทุธศาสนา มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 

จ�านวน ๔,๓๐๐ คน	และจดัตัง้ศนูย์อบรมศาสนาอิสลาม

และจริยธรรมประจ�ามัสยิด	 เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชน 

ได้ใช้มสัยดิเป็นสถานศกึษาอบรมเพือ่ศกึษาด้านศาสนา 

โดยมีบุคลากรทางการศึกษาด้านศาสนาเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาให้เยาวชนเติบโตข้ึนมา

เป็นพลเมอืงดขีองชาต ิซึง่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจ�ามัสยิด 

จ�านวน ๘๖๒ แห่ง แบ่งเป็น ศนูย์ฯ ในกรงุเทพมหานคร 

จ�านวน ๑๐๒ แห่ง และศูนย ์ฯ ในส ่วนภูมิภาค  

๓๐ จังหวัด จ�านวน ๗๖๐ แห่ง 
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 ๓.๒	 กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น จัดกิจกรรมส่งเสริม

พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน

ได้ร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชา เช่น การประกวดสวดมนต์หมู ่สรรเสริญพระรัตนตรัยท�านองสรภัญญะ 

ผ่านระบบออนไลน์เป็นครั้งแรก มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๙๓ ทีม มีผู้ร่วมกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน ์

ไม่ต�่ากว่า ๑ ล้านคน กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา	 ประจ�าปีงบประมาณ		

พ.ศ.	 ๒๕๖๔ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมุ ่งเน้นเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู ้ความส�าคัญ 

ของวันวิสาขบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตามแนววิถีใหม่ (New Normal) เช่น จัดแสดงนิทรรศการ	

วันวิสาขบูชาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาท่ีแสดงถึงพุทธประวัติ ความเป็นมา และสาระส�าคัญเกี่ยวกับ 

สงัเวชนยีสถานและสตัตมหาสถานในประเทศไทยทีเ่กีย่วเนือ่งในวนัวสิาขบชูา ผ่านทางแอปพลิเคชนั	“อยูบ้่าน	สร้างบุญ” 

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รับฟังคติธรรม ข้อคิด หลักธรรมค�าสอนทางพระพุทธศาสนา

จากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง ท่องดินแดนพุทธภูมิ ชมประวัติและความส�าคัญของสังเวชนียสถานท่ีเก่ียวข้องกับ 

วันวิสาขบูชา และร่วมเขียนปณิธานความดีจากการน�าหลักธรรมค�าสอนมาประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา  

รวมถึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนออนไลน์ และกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา	

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๔ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ตามบรบิทและความเหมาะสมของแต่ละพืน้ทีภ่ายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(โควิด-๑๙) โดยเน้นสร้างการรับรู้และรณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

 ๓.๓	 การท�านุบ�ารุง	ส่งเสริม	และเผยแผ่หลักธรรมในพระพุทธศาสนา

  ๓.๓.๑	 ด�าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	

ภายใต้กองทนุส่งเสรมิการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเฉลิมพระเกยีรต	ิ๘๐	พรรษา	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

ในรูปแบบออนไลน์	 เพื่อเปิดโอกาสให้พระธรรมวิทยากรได้แลกเปลี่ยนทักษะความรู ้อันเป็นประโยชน์ 

และประสบการณ์ตรงเกีย่วกบัการเผยแผ่พระพทุธศาสนาอย่างมปีระสทิธภิาพ มพีระสงฆ์ทัว่ประเทศเข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๒๐๐ รูป 

  ๓.๓.๒	 ด�าเนนิโครงการส่งเสรมิการจดัการศึกษาแนวพุทธด้วยการจดัการเรยีนรูแ้บบลงมอืปฏบิตั	ิ

(Active	 Learning)มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและด�าเนินการตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ 

ของโรงเรียนวิถีพุทธ จ�านวน ๒๑,๘๘๔ โรงเรียน เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ�านวน ๘๕ โรงเรียน  

และโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน�า รุ่นที่ ๑-๑๑ จ�านวน ๑,๒๒๑ โรงเรียน

	 	 ๓.๓.๓	 ด�าเนนิการส่งเสรมิพระพุทธศาสนา	เช่น ด�าเนนิโครงการบรูณปฏสิงัขรณ์วดัและการพฒันาวัด  

โดยโอนจัดสรรให้แก่วดัส่วนภมูภิาค จ�านวน ๑,๑๖๕ วดั และวดัในเขตกรงุเทพมหานคร จ�านวน ๒ วดั รวม ๑,๑๖๗ วัด 

จากเป้าหมาย ๑,๒๒๓ วัด โดยคิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๒ ด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และด�าเนินโครงการเงินอุดหนุนโครงการจัดการศึกษา 

ส�าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารเพื่อสนองงานตามพระราชด�า ริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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	 	 ๓.๓.๔ ท�านุบ�ารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 

   (๑) ท�านุบ�ารุงวัดให้มีเสนาสนะท่ีมั่นคง สะอาด ร่มรื่น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถ 

ประกอบศาสนกิจได้ เช่น อดุหนุนโครงการวดั ประชารัฐ สร้างสขุ ด้วยกิจกรรม ๕ ส.จ�านวน ๗๙๘ วดั อดุหนนุการบูรณะ 

และปฏิสังขรณ์วัด จ�านวน ๑,๑๗๐ วัด อุดหนุนสมทบการก่อสร้างปรับปรุงเมรุปลอดมลพิษจ�านวน ๔๗ วัด  

และอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ จ�านวน ๔๔,๐๕๓ รูป 

   (๒) ส่งเสริมและเผยแผ่หลกัธรรมในพระพทุธศาสนา เช่น อดุหนนุการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระธรรมทูตในต่างประเทศ จ�านวน ๔๙ วัด อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตตามระเบียบ 

กองงานพระธรรมทูต จ�านวน ๕,๒๑๖ รูป อุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ  

จ�านวน ๔๓ ทุน อุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ จ�านวน ๑๘๔ รูป และอุดหนุนการด�าเนินงาน 

ส�านักปฏิบัติธรรม จ�านวน ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

   (๓) จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ โดยอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม  

แผนกธรรม-บาลี ส�านักเรยีน จ�านวน ๑๓๔ ส�านัก อดุหนนุค่าใช้จ่ายการจดัการศกึษาธรรมศกึษาท้ังในและต่างประเทศ 

จ�านวน ๒,๒๙๐,๓๐๙ คน และอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี จ�านวน ๔๐๓ รูป อุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู ้

และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ�านวน ๙๓ แห่ง อุดหนุนสมทบปรับปรุงซ่อมแซม 

อาคารเรยีน โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศึกษา จ�านวน ๓๙ โรง อดุหนนุค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ�านวน ๓๔,๒๐๘ รูป และอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสอบธรรม-บาลี 

จ�านวน ๑๘๔,๓๙๓ รูป/คน 

   (๔) ส ่ง เสริมความมั่นคงของสถาบัน

พระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยอุดหนุนพิเศษ 

พระภิกษุสงฆ์ใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๓,๘๑๒ รูป  

และสนับสนุนการตรวจเยี่ ยมของเจ ้ าคณะปกครองสงฆ ์ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญก�าลังใจในการประกอบศาสนกิจ

ทางพระพุทธศาสนา จ�านวน ๗๒ รูป สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ของพระธรรมทูตอาสา จ�านวน ๒๒๓ รูป อุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์

พระอารามหลวงในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๒ วัด 

และอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัดในพื้นท่ี ๕ จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ�านวน ๕๑ วัด

 ๓.๔	 การจดักิจกรรมยกย่องผูท้�าคณุประโยชน์ต่อพระพทุธศาสนา โดยการประกาศรางวลั	“เสาเสมาธรรมจกัร” 

ส�าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจ�าปี ๒๕๖๔ ท่ีสมควรได้รับการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ ประกาศเกียรติคุณให้ทราบโดยแพร่หลาย และเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

จ�านวน ๑๖๐ รูป/คน แบ่งเป็นพระสงฆ์ จ�านวน ๗๘ รูป ฆราวาส จ�านวน ๖๘ คน และหน่วยงาน จ�านวน ๑๔ แห่ง 

มีผู้ ได้รางวัล
“เสาเสมาธรรมจักร”
ผู้ทำาคุณประโยชน์

ต่อพระพุทธศาสนา
๑๖๐ รูป/คน
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๔.	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม	ประเพณี	วัฒนธรรมของเพื่อนบ้าน	
ยอมรับและเคารพในประเพณี	 วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ ์และชาวต่างชาต	ิ
ที่มีความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน	

 ๔.๑	 การจัดนิทรรศการภาพถ่าย	“เกื้อกูลผูกไมตรีสานสัมพันธ์	๔๕	ปี	การทูตไทย-จีน”	เนื่องในศุภวาระ 

วันปีใหม่จีนในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม-๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับ “รางวัลดีเด่น” 

จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพ และวีดิทัศน์พิเศษเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนอวยพรแก่ 

ชาวไทยเชื้อสายจีน รวมทั้งชาวจีนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน	

	 ๔.๒	 การจดังานฉลองเทศกาลตรษุจนีพทุธศกัราช	๒๕๖๔	ร่วมกบัศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศจนี	ณ	กรงุเทพฯ 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้มิติ 

ทางวฒันธรรม รวมทัง้เพือ่ส่งความปรารถนาดไีปยงัคนไทยเช้ือสายจนีและคนจนีท่ัวโลก ท้ังนี ้ได้จดัท�าเทปบันทึกภาพ 

การแสดงพร้อมค�าอวยพรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและผู ้แทนจากหน่วยงานของประเทศจีน 

ออกฉายทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๓	 การพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	 เพื่อให้ประเทศไทยมีบทบาทน�า 

ในการสร้างประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนและในเวทีด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยมีการด�าเนินการ  

ได้แก่ การประชมุประสานงานประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน ครัง้ที ่๑๖ (16th Coordinating Conference 

on the ASEAN Socio-Cultural Community) การเปิดตวัหนงัสอืเอกสารรายงานประจ�าปี ASEAN Development 

Outlook การประชุม ASCC Partnership Conference เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ และการเข้าร่วมประชุม

คณะท�างานอาเซียน เร่ือง ปฏิญญาว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน คร้ังท่ี ๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล  

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

	 ๔.๔	 การจดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูว้ฒันธรรมและภาษาอาเซยีน	เพือ่ให้ภาษาเป็นสือ่ในการเรยีนรูว้ฒันธรรม 

และได้ฝึกทักษะการสนทนา ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้น หลักสูตรภาษาเขมร 

หลักสูตรภาษามลายู หลักสูตรภาษาจีนกลาง และหลักสูตรภาษาไทยระดับต้น (ส�าหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วัฒนธรรม 

แห่งประเทศจีน) โดยการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fan Page: AseanLearning AseanLanguage 

	 ๔.๕	 การจัดกิจกรรมวันอาเซียน	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๓  

ซึ่งส�านักเลขาธิการอาเซียนก�าหนดให้พุทธศักราช ๒๕๖๓  

เป็นปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน (2020 Year of ASEAN Identity) 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้และทัศนคติที่ดีต่อการคงอยู่ของอาเซียน 

รฐับาลมีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียน

และประชาคมโลก โดยใช้มิติทางวฒันธรรมเสรมิสร้างความสมัพนัธ์

ระหว่างประเทศ จัดนิทรรศการ “อาหารริมทางอาเซียน (ASEAN 

Street Food)” น�าเสนออตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรมอาหารของอาเซียน 

และมีกิจกรรมสาธิตการท�าอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 

เมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย ์วัฒนธรรมอาเซียน  

หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน 
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	 ๔.๖	 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์	

ที่มีความหลากหลาย	เช่น งานวันรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล	ครั้งที่	๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

ณ ชุมชนชาวเลเกาะหลีเป๊ะ ต�าบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล เพ่ือฟื้นฟูและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 

ครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมอัตลักษณ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ ์ การจัดการทรัพยากร  

การแก้ไขปัญหาสัญชาติ การส่งเสรมิการสบืทอดมรดกทางวัฒนธรรม การส่งเสรมิสทิธด้ิานการศกึษาตามวิถีวัฒนธรรม 

รวมถึงการผลักดันให้เกิดการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้กระบวนการ 

มีส่วนร่วมจากทกุภาคส่วนผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การเสวนา “แนวทางส่งเสรมิวถีิชีวิต สูก่ารผลกัดนักฎหมาย 

และเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล” การรับฟังความคิดเห็น “(ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริม 

และคุม้ครองกลุ่มชาติพนัธุ”์ มหกรรมวฒันธรรมชาตพินัธุก์ะเหรีย่งตะวนัตกและสถาปนาพ้ืนทีเ่ขตวฒันธรรมพเิศษ	

ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น	 (พุเม้ยง์) ต�าบลทองหลาง อ�าเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่  

๗-๙ ธนัวาคม ๒๕๖๓ เป็นกจิกรรมส�าคญัทีจ่ะน�าเสนอให้เหน็รูปธรรมของการจดัการและฟ้ืนฟวิูถีชวิีต อตัลกัษณ์ วัฒนธรรม 

และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ ่มชาติพันธุ  ์

ให้ด�ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนภายใต้กลไกการขับเคลื่อนร่วมกัน

ของชุมชนและหน่วยงานรัฐ ซ่ึงถือเป็นต้นแบบของพื้นท่ี

วฒันธรรมพเิศษ ตลอดจนก่อให้เกดิพืน้ทีใ่นการสือ่สารความรู ้

สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน เกิดการแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นและให ้ข ้อเสนอแนะต่อการขับเคลื่อน 

ในระดบันโยบายทีจ่ะน�าไปสู่การคุ้มครองสทิธิทางวฒันธรรม 
ของกลุม่ชาตพินัธุต่์อไป โดยเฉพาะข้อเสนอแนะต่อการจดัท�า 

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครอง	

วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	 พ.ศ.	 .... โดยได้มีการยกร่างแล้วเสร็จและจะน�าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเปิดรับฟัง 

ความคดิเหน็จากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง เครอืข่ายกลุ่มชาตพินัธุ ์และกลุม่นกัวชิาการ เพือ่จดัท�ารายงานศกึษาผลกระทบ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ รวมทั้งเสนอร่างพระราชบัญญัต ิ

ต่อรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรมเพือ่เสนอให้คณะรฐัมนตรพีจิารณาต่อไป และกจิกรรม	“อาเซยีนลีล้บั	:	ความเช่ือ	

และสิ่งเหนือธรรมชาติ”	 โดยได้จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด�าเนิน เพื่อเผยแพร ่

องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยน�าวัฒนธรรมด้าน “ความเชื่อ”  

ของชาวอาเซียนมาน�าเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่แตกต่างออกไป 


