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1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ
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นำยสตวัน ฮ่มซ้ำย

ตำแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปำกร
รองอธิบดีกรมศิลปำกร
รองอธิบดีกรมศิลปำกร
รองอธิบดีกรมศิลปำกร
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกระทรวง
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3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
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3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 : ... 2,810.8467.... (หน่วย : ล้านบาท)
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยคนไทยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี
2565

1. แผนงานพื้นฐาน.ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์.
- ผลผลิตที่ 1.. มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติได้รับการอนุรักษ์
เป้าหมาย คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
ตัวชี้วัด จานวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการอนุรักษ์

เงินงบประมาณ
. 335.8153 ลบ...
เงินนอกงบประมาณ –
บาท

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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- ผลผลิตที่ 2.. ศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่
เป้าหมาย คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ
ตัวชี้วัด จานวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

- ผลผลิตที่ 3.. แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
เป้าหมาย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและ
ได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ดา้ น
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา

เงินงบประมาณ
78.7228 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- บาท

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

เงินงบประมาณ
78.7228 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- บาท

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยคนไทยนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิตสังคมไทยมี
ความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ
ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความ
ซื่อสัตย์สุจริต การมีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระทาอย่างรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในปี
2565

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลีย่ นค่านิยม
และวัฒนธรรม
- โครงการที่ ..1 .พัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
เป้าหมาย ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้
ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบดิจิทัล
และสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัด จานวนฐานข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรม.

เงินงบประมาณ ...
95.4950 ล้านบาท.
เงินนอกงบประมาณ
.- บาท

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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- โครงการที่ .2 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
เป้าหมาย คนไทยมีจิตสานึกและมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัด จานวนสื่อประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์

- โครงการที่ .3. ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด จานวนกิจกรรมการพัฒนามรดก
ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
การให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน

เงินงบประมาณ
... 5.7843 ลบ
เงินนอกงบประมาณ
– ลบ.

เงินงบประมาณ
552.6931 ลบ
.เงินนอกงบประมาณ
– ลบ.

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
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- โครงการที่ 4. พัฒนาความร่วมมือและ
เชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
อาเซียน
เป้าหมาย .ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
และนานาชาติ
ตัวชี้วัด จานวนกิจกรรมในการส่งเสริม
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เงินงบประมาณ
3.0000 ลบ
.เงินนอกงบประมาณ –
ลบ.

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติ ามมาตรฐาน
และสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบตั ิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตติ นที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

9
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ
มั่นคง
เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น
ตัวชี้วัด ความสุขของประชากรไทย
อันดับ 1 ใน 35 ของโลก

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการที่ 1. เสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง
เป้าหมาย มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่
ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตัวชี้วัด จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เงินงบประมาณ
93.0000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- ลบ

- แผนย่อย.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง
เป้าหมายระดับแผนย่อย ภาคใต้มีความสงบ
สุข ร่มเย็นมากขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย การแก้ปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบันลดลงร้อยละ 10 ต่อปี

10
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ท่องเที่ยว
เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเมือง
รองเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด อัตราส่วนรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองคิดเป็น
สัดส่วน 80 : 20 ภายในปี 2565

4. แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว
- โครงการที่ 1. พัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว
เป้าหมาย พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม
เพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการท่องเทีย่ ว
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ
- โครงการที่ 2.. อนุรักษ์และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)
เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและมาตรฐานพร้อม
ให้บริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ

เงินงบประมาณ
137.0447 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ .ลบ

- แผนย่อย.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
เป้าหมายระดับแผนย่อย เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย จานวนเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 5 เมือง ภายในปี 2565

เงินงบประมาณ
109.0000ลบ.
เงินนอกงบประมาณ .ลบ

- แผนย่อย.การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม
เป้าหมายระดับแผนย่อย เมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย จานวนเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง ภายในปี 2565

11
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตาแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพื้นที่และเมือง
หน้าอยู่อัจริยะ
เป้าหมาย ..พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี
ตัวชี้วัด เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาที่มี
โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท
มั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผังพื้นที่
อนุรักษ์

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
- โครงการที่ 1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยว
และบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม

เงินงบประมาณ
126.3000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- ลบ

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค
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- โครงการที่ 2 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม

เงินงบประมาณ .
0.5000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม อารยธรรม
ขอม
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม

เงินงบประมาณ
7.0000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ

- โครงการที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม

เงินงบประมาณ
218.1676 ลบ..
เงินนอกงบประมาณ

.- ลบ

.- ลบ

.- ลบ

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค
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- โครงการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม

- โครงการที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม

- โครงการที่ 7 ยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัด จานวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม

เงินงบประมาณ .
58.5000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- ลบ

เงินงบประมาณ .
18.2986 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- ลบ

เงินงบประมาณ .
60.0000 ลบ.
เงินนอกงบประมาณ
.- ลบ

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ
นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ที่มีการดาเนินการ
สงวนรักษาอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชี ีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพื้นที่
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค
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4. ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป ประเด็นย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกระทรวง
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5. แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการดาเนินการ
ในแผนการปฏิรูปประเทศ
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6. วิ ธี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการ และปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรคในการจั ด ท าแผนงาน/โครงการ
ของส่ ว นราชการที่ ต อบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ โดยให้ ร ะบุ
เป็นด้าน ดังนี้
(1) ด้านงบประมาณ
กรมศิ ล ปำกร กระทรวงวั ฒ นธรรม จั ด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงกำรดำเนิน กำรตำมพันธกิจ ภำรกิจตำมกฎหมำยฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยสำคัญของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ ให้ประสบผลสำเร็จและเกิดผลเป็นอย่ำงรูปธรรม
ภำพรวมของงบประมำณของกรมศิลปำกรได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และให้ควำมสำคัญกับกำรจัดทำงบประมำณแบบบูรณำกำรในทุ กด้ำน โดย
ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม มิติบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ และมิติพื้นที่ ให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ โดยงบประมำณของกรมศิลปำกร จำนวน 2,810,846,700
บำท ได้ขับเคลื่อนภำรกิจในประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้
(1.1) แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
งบประมำณ 680,481,600 บำท งบประมำณเพื่อบริหำรจัดกำรด้ำนมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้ำหมำย
เพื่อให้คนไทยเห็นคุณค่ำ รักษำมรดกศิลปวัฒนธรรมและมีควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชำติ
และมีโอกำสเข้ำถึงและได้รับประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
(1.2) แผนงำนยุ ท ธศำสตร์ ป รั บ เปลี่ ย นค่ ำ นิ ย มและวั ฒ นธรรม งบประมำณ
656,972,400 บำท งบประมำณเพื่อขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม โดยมีเป้ำหมำยเพื่อให้ ประชำชนภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
(1.3) แผนงำนบู ร ณำกำรขั บ เคลื่ อ นกำรแก้ ไ ขปั ญ หำจั ง หวั ดชำยแดนภำคใต้
งบประมำณ 93,000,000 บำท งบประมำณเพื่อ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ใช้ประโยชน์จำกทุนทำง
วัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
(1.4) แผนงำนบู ร ณำกำรสร้ ำ งรำยได้ จ ำกกำรท่ อ งเที่ ย ว งบประมำณ
246,044,700 บำท งบประมำณเพื่อแหล่ งท่องเที่ยวทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและมำตรฐำนพร้อม
ให้บริกำร
(1.5) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำคงบประมำณ 488,766,200 บำท
งบประมำณเพื่อเพิ่มศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร
(1.6) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จำนวน 645,581,800 บำท
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(2) ด้านวิธีการดาเนินการ
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยคำนึงถึง พันธกิจ ภำรกิจตำม
กฎหมำยฯ เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิ จ และสั ง มแห่ ง ชำติ นโยบำยส ำคั ญ ของรั ฐ บำล ยุ ท ธศำสตร์ จั ด สรรงบประมำณ โดยก ำหนดวิ ธี ก ำร
ดำเนินกำรกำหนดโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
(2.1) นำยุทธศำสตร์ชำติที่กรมศิลปำกรร่วมขับเคลื่อนใน 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ด้ำนควำม
มั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ตลอดจนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งกำรบูรณำกำรในทุกมิติ
อำทิ มิติกระทรวง หน่วยงำน และเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนงำน/โครงกำร ให้มี ควำม
เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมของกรมศิลปำกร
(2.2) โครงกำร/กิ จ กรรม ในปี ง บประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี พ.ศ. 2564
ของกรมศิลปำกรดำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
(2.2.1) แผนงำนยุทธศำสตร์ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม เป้ำหมำยเพื่อให้
ประชำชนภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
โดยมีโครงกำร ดังนี้
- โครงกำรพั ฒ นำระบบข้ อ มู ล เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ด้ ำ นศำสนำ ศิ ล ปะ และ
วัฒนธรรม งบประมำณ 95,495,000 บำท
- โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ งบประมำณ
5,784,300 บำท
- โครงกำรศูนย์สร้ำงสรรค์และพัฒนำอุตสำหกรรมวัฒนธรรมไทย งบประมำณ
552,693,100 บำท
- โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือและเชื่อมโยง ด้ำนศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
อำเซียน งบประมำณ 3,000,000 บำท
(2.2.2) แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เพื่อประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ใช้ประโยชน์จำกทุนทำงวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยมีโครงกำรเสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งบประมำณ 93,000,000 บำท
(2.2.3) แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว เพื่อแหล่งท่องเที่ยว
ทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและมำตรฐำนพร้อมให้บริกำร โดยมีโครงกำร ดังนี้
- โครงกำร พัฒนำแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว
งบประมำณ 137,044,700 บำท
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- โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำพระรำชวังบวรสถำนมงคล (วังหน้ำ) งบประมำณ
109,000,000 บำท
(2.2.4) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค เพื่อเพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร โดยมีโครงกำร ดังนี้
- โครงกำร พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก งบประมำณ 126,300,000 บำท
- โครงกำรพั ฒ นำกลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วอำรยธรรมล้ ำ นนำและกลุ่ ม ชำติ พั น ธุ์
งบประมำณ 500,000 บำท
- โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศำสนำ วัฒนธรรม อำรยธรรมขอม
งบประมำณ 7,000,000 บำท
- โครงกำรพัฒ นำและส่ งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม งบประมำณ 218,167,600 บำท
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ งบประมำณ
58,520,000 บำท
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมอีสำนใต้ งบประมำณ
18,298,600 บำท
- โครงกำรยกระดั บ มำตรฐำนบริ ก ำรและส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ต่ อ เนื่ อ งในแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค งบประมำณ 60,000,000 บำท
(3) ด้านเป้าหมายและตัวชี้วัด
กรมศิ ล ปำกร กระทรวงวั ฒ นธรรม ก ำหนดเป้ ำ หมำยและตั ว ชี้ วั ด ในปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564 โดยคำนึงแผนยุ ทธศำสตร์ ช ำติ ประเด็นเป้ำหมำยแผนแม่บท นโยบำยรัฐบำล ภำรกิจ หน่ว ยงำน
ตลอดจนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยกำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด ดังนี้
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แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

1. แผนงานพื้นฐาน.ด้ำนพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ผลผลิตที่ 1 มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการ
อนุรักษ์
เป้าหมาย คนไทยเห็นคุณค่ำ
รักษำมรดกศิลปวัฒนธรรมและมี
ควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและของชำติ
ตัวชี้วัด จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับกำรอนุรักษ์
ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและ
เผยแพร่
เป้าหมาย .คนไทยเห็นคุณค่ำ รักษำ
มรดกศิลปวัฒนธรรมและมีควำม
ภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และของชำติ
ตัวชี้วัด .จำนวนผลงำนทำง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สืบสำนและเผยแพร่
ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนา

งบประมำณ
335.8153 ลบ.

งบประมำณ
78.7228 ลบ.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม
และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทยคนไทยนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

งบประมำณ
265.9435 ลบ.

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
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งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

เป้าหมาย .ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึง
และได้รับประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด .จำนวนแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
พัฒนำ
2. แผนงานยุทธศาสตร์.ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม

โครงกำรที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม
เป้าหมาย ประชำชนเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ด้ำนมรดกศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนระบบดิจิทลั และสำมำรถนำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์
ตัวชี้วัด จำนวนฐำนข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลเพื่อกำรให้บริกำรด้ำน
มรดกศิลปวัฒนธรรม.
โครงกำรที่ 2 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์
เป้าหมาย คนไทยมีจิตสำนึกและมี
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม
และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทยคนไทยนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรดำรงชีวิต
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี

งบประมำณ
95.4950 ลบ.

งบประมำณ
5.7843 ลบ.

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
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ตัวชี้วัด จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์
และช่องทำงกำรเผยแพร่พระเกียรติ
คุณพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และพระบรมวงศำนุวงศ์
โครงกำรที่ 3 ศูนย์สร้างสรรค์และ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย
เป้าหมาย .ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
สำมำรถพัฒนำมรดกทำง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมกำร
พัฒนำมรดกศิลปวัฒนธรรม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และกำร
ให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน
โครงกำรที่ 4 พัฒนาความ
ร่วมมือและเชื่อมโยง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน
เป้าหมาย ไทยเป็นศูนย์กลำงใน
กำรจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและ
นำนำชำติ
ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมในกำร
ส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
3. แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

งบประมำณ
552.6931 ลบ.

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี

งบประมำณ
3.0000 ลบ.

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
ตัวชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี
แผนแม่บท ...ด้านความมั่นคง
เป้าหมาย ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีขึ้น
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โครงกำรที่ .1.. เสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง
เป้าหมาย มรดกศิลปวัฒนธรรม
ในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำร
อนุรักษ์และสืบสำนอย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน
ตัวชี้วัด จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรอนุรักษ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้
4. แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว
โครงกำรที่ 1. พัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว
เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร
ตัวชี้วัด แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร
โครงกำรที่ 2 อนุรักษ์และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วัง
หน้า)
เป้าหมาย ..แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับกำร

งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

งบประมำณ
93.0000 ลบ.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
แผนย่อย ..กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง
เป้าหมายระดับแผนย่อย ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็นมำก
ขึ้น

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย กำรแก้ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน
ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี

แผนแม่บท ..ด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมาย ...รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเมืองรองเพิ่มขึ้น
แผนย่อย ..กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
งบประมำณ
137.0447 ลบ.

งบประมำณ
109.0000 ลบ.

เป้าหมายระดับแผนย่อย .เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..จำนวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 5
เมือง ภำยในปี 2565
แผนย่อย ..กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม

เป้าหมายระดับแผนย่อย .เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..จำนวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 5
เมือง ภำยในปี 2565
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งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

พัฒนำและเพิ่มศักยภำพให้ได้
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร
5. แผนงานบูรณาการ พัฒนำพื้นที่
ระดับภำค

โครงกำรที่ 1 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร งบประมำณ
ท่องเที่ยวและบริกำร
126.3000 ลบ.
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม
โครงกำรที่ .2... พัฒนากลุ่ม
งบประมำณ
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
0.5000 ลบ.
กลุ่มชาติพันธุ์
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย

แผนแม่บท ด้านพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจริยะ
เป้าหมาย .พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในกำร
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่ง
โบรำณคดี
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ
เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวน
รักษำอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดก
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
ในพื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค

24
แผนงาน/โครงการ
โครงกำรที่ .3. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม

งบประมาณ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(หน่วย : ล้ำนบำท)
และแผนย่อย
งบประมำณ
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ
7.0000 ลบ.

โครงกำรที่ 4.... พัฒนาและ
งบประมำณ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
218.1676 ลบ.
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม
โครงกำรที่ 5.... ส่งเสริมและ
งบประมำณ
พัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อน
58.5000 ลบ.
ประวัติศาสตร์
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง

25
แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม
โครงกำรที่ 6.... ส่งเสริมและ
งบประมำณ
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
18.2986 ลบ.
อีสานใต้
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม
โครงกำรที่ .7.. ยกระดับ
งบประมำณ
มาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ 60.0000 ลบ.
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค
เป้าหมาย เพิ่มศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ตัวชี้วัด จำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวน
รักษำอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดก
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
ในพื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ..พื้นที่ที่มีกำรดำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พื้นที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค

