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1. รายนามผู้ชี้แจง

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง 
1. นำยประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปำกร 
2. นำยอรุณศักดิ์ ก่ิงมณี รองอธิบดีกรมศิลปำกร 
3. นำยพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปำกร
4. นำยสตวัน ฮ่มซ้ำย รองอธิบดีกรมศิลปำกร 
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาต ิแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกระทรวง 
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3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 
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3. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท 

หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร 
งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 : ... 2,810.8467.... (หน่วย : ล้านบาท) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยคนไทยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมี
ความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 

ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ การมจีิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในปี 
2565 

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

1. แผนงานพื้นฐาน.ด้านพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย.์ 

- ผลผลิตท่ี 1.. มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ของชาติได้รับการอนุรักษ ์

เป้าหมาย คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ 
     ตัวชี้วัด จ านวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการอนุรักษ ์

เงินงบประมาณ  
. 335.8153 ลบ... 
เงินนอกงบประมาณ – 
บาท 

สว. 002-อ 

เอกสารหมายเลข 2 4



- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

- ผลผลิตที่ 3.. แหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 
      เป้าหมาย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและ
ได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ดา้น
ศิลปวัฒนธรรม 

 ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ไดร้ับการพัฒนา 

เงินงบประมาณ 

78.7228 ลบ. 

เงินนอกงบประมาณ 

.- บาท

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

- ผลผลิตที่ 2.. ศิลปวัฒนธรรมไดร้ับการ

สร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร ่

เป้าหมาย คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาต ิ

ตัวชี้วัด จ านวนผลงานทางศิลปวฒันธรรม
ที่ได้รับการสร้างสรรค์ สบืสานและเผยแพร ่

เงินงบประมาณ 

78.7228 ลบ. 

เงินนอกงบประมาณ 

.- บาท
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความ
เป็นไทยคนไทยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตสังคมไทยมี
ความสุขและเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ 

ตัวชี้วัด ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ (ความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ การมจีิตสาธารณะ การเป็นอยู่
อย่างพอเพียง การกระท าอย่างรับผิดชอบ ความ
เป็นธรรมทางสังคม) เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ในปี 
2565 

2. แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลีย่นค่านิยม

และวัฒนธรรม 

- โครงการที่ ..1 .พัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เป้าหมาย ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้

ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบดิจิทัล

และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ตัวชี้วัด จ านวนฐานข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรม. 

เงินงบประมาณ ... 
95.4950 ล้านบาท. 
เงินนอกงบประมาณ 

.- บาท 

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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- โครงการที่ .2 เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษตัริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

เป้าหมาย คนไทยมีจิตส านึกและมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์

ตัวชี้วัด จ านวนสื่อประชาสมัพันธ์และ
ช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคณุ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ ์

เงินงบประมาณ  
... 5.7843 ลบ 
เงินนอกงบประมาณ 
– ลบ.

- โครงการที่ .3. ศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมาย ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนา
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด จ านวนกิจกรรมการพัฒนามรดก
ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ
การให้บริการทีไ่ดม้าตรฐาน 

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

เงินงบประมาณ  
552.6931 ลบ 
.เงินนอกงบประมาณ 
– ลบ.
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- โครงการที่ 4. พัฒนาความร่วมมือและ
เชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
อาเซียน 

เป้าหมาย .ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทาง
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียน
และนานาชาต ิ

ตัวชี้วัด จ านวนกิจกรรมในการส่งเสรมิ 
เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

เงินงบประมาณ  
3.0000 ลบ 
.เงินนอกงบประมาณ – 
ลบ. 

- แผนย่อย.การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสรมิสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

เป้าหมายระดับแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิตติามมาตรฐาน
และสมดลุทั้งด้านสติปัญญาคณุธรรมจรยิธรรม มี
จิตวิญญาณที่ดี เขา้ใจในการปฏิบตัิตนปรับตัวเข้า
กับสภาพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ประชากรอายุ 13 ปี
ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัตตินที่สะท้อนการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 
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- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความ
มั่นคง 

เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมี
ความสุขดีขึ้น 

ตัวชี้วัด ความสุขของประชากรไทย 
อันดับ 1 ใน 35 ของโลก 

- แผนย่อย.การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ภาคใต้มีความสงบ
สุข ร่มเย็นมากขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย การแก้ปัญหาความ
มั่นคงในปัจจุบันลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
- โครงการที่ 1. เสริมสร้างสังคมพหุ

วัฒนธรรม ท่ีเข้มแข็ง 
เป้าหมาย มรดกศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ี

ชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการอนุรักษ์และสบืสาน

อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดก
ศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย

แผนงาน/โครงการ 

เงินงบประมาณ 
 93.0000 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
 .- ลบ 
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- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ
ท่องเท่ียว 

เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเมือง
รองเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด อัตราส่วนรายไดจ้ากการ
ท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรองคิดเป็น
สัดส่วน 80 : 20  ภายในปี 2565 

4. แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการ

ท่องเที่ยว 

- โครงการที่ 1. พัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยว 

เป้าหมาย พัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม

เพื่อเพ่ิม ศักยภาพทางการท่องเทีย่ว 

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมใหบ้ริการ 

งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย

แผนงาน/โครงการ 

เงินงบประมาณ  
137.0447 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ .- 
ลบ 

- แผนย่อย.การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับแผนย่อย เมืองและชุมชน
ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย จ านวนเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 5 เมือง ภายในปี 2565 

- โครงการที่ 2.. อนุรักษ์และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหนา้) 

เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวทางมรดก

ศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและมาตรฐานพร้อม

ให้บริการ

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมใหบ้ริการ 

เงินงบประมาณ  
109.0000ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ .- 
ลบ 

- แผนย่อย.การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับแผนย่อย เมืองและ

ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย จ านวนเมืองและ
ชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง ภายในปี 2565 
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5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค
- โครงการที่ 1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว

มรดกโลก 
เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการทอ่งเที่ยว

และบริการ 
ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่

ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขดีความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม 

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพ้ืนที่และเมือง
หน้าอยู่อัจริยะ 

เป้าหมาย ..พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบ
ในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคด ี

ตัวชี้วัด เกณฑ์และมาตรฐานการพัฒนาท่ีมี

โครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบท

มั่นคง เกษตรยั่งยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และผังพื้นที่

อนุรักษ ์

เงินงบประมาณ 
126.3000  ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
.- ลบ 

งบประมาณ  
(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย

แผนงาน/โครงการ 
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- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 2 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ ์

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ . 
0.5000 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
 .- ลบ 

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม อารยธรรม
ขอม 

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ  
7.0000 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
.- ลบ 

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 4 พัฒนาและส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ 
218.1676 ลบ.. 
เงินนอกงบประมาณ 
 .- ลบ 
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- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร ์

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวชี้วัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ . 
58.5000 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
.- ลบ 

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พ้ืนท่ีท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 6 ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอารยธรรมอสีานใต ้

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวช้ีวัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถใน
การแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ . 
18.2986 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
 .- ลบ 

- แผนย่อย..การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจริยะ 
เป้าหมายระดับแผนย่อย .ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย พื้นที่ท่ีมีการด าเนินการ

สงวนรักษาอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถชีีวิตพื้นถิ่น บน
ฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อย่างน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภาค 

- โครงการที่ 7 ยกระดับมาตรฐาน
บริการและส่งเสรมิธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค 

เป้าหมาย เพิ่มศักยภาพภาคการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

ตัวช้ีวัด จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของกลุ่ม 

เงินงบประมาณ .  
60.0000 ลบ. 
เงินนอกงบประมาณ 
.- ลบ 
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4. ความเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ ประเด็นการปฏิรูป ประเดน็ย่อย
กับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับกระทรวง 
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5. แผนงาน/โครงการของส่วนราชการที่เป็นการด าเนินการ
ในแผนการปฏิรูปประเทศ 
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6. วิธีการจัดท าแผนงาน/โครงการ และปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดท าแผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ระบุ 
เป็นด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านงบประมาณ 
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม จัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ 

พ.ศ. 2564 โดยค ำนึงถึงกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ ภำรกิจตำมกฎหมำยฯ เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยส ำคัญของ
รัฐบำล ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ ให้ประสบผลส ำเร็จและเกิดผลเป็นอย่ำงรูปธรรม  

ภำพรวมของงบประมำณของกรมศิลปำกรได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 และให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำงบประมำณแบบบูรณำกำรในทุกด้ำน โดย
ขับเคลื่อนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม  มิติบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ และมิติพ้ืนที่ ให้มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ และคุ้มค่ำ โดยงบประมำณของกรมศิลปำกร จ ำนวน 2,810,846,700 
บำท ได้ขับเคลื่อนภำรกิจในประเด็นยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

(1.1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
งบประมำณ 680,481,600 บำท งบประมำณเพ่ือบริหำรจัดกำรด้ำนมรดกทำงศิลปวัฒนธรรม โดยมีเป้ำหมำย
เพ่ือให้คนไทยเห็นคุณค่ำ รักษำมรดกศิลปวัฒนธรรมและมีควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชำติ  
และมีโอกำสเข้ำถึงและได้รับประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

(1.2) แผนงำนยุทธศำสตร์ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  งบประมำณ 
656,972,400 บำท งบประมำณเพ่ือขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรม โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือให้ประชำชนภำคภูมิใจใน
ควำมเป็นไทย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

(1.3) แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
งบประมำณ 93,000,000 บำท งบประมำณเพ่ือประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ใช้ประโยชน์จำกทุนทำง
วัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(1.4) แผนงำนบู รณำกำรสร้ ำ งรำยได้จำกกำรท่อง เที่ ยว  งบประมำณ 
246,044,700 บำท งบประมำณเพ่ือแหล่งท่องเที่ยวทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและมำตรฐำนพร้อม
ให้บริกำร 

(1.5) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำคงบประมำณ 488,766,200 บำท 
งบประมำณเพ่ือเพ่ิมศักยภำพภำคกำรท่องเที่ยวและบริกำร 

(1.6) แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ จ ำนวน 645,581,800 บำท 
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 (2) ด้านวิธีการด าเนินการ 
กรมศิลปำกร กระทรวงวัฒนธรรม ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม โดยค ำนึงถึงพันธกิจ ภำรกิจตำม

กฎหมำยฯ เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังมแห่งชำติ นโยบำยส ำคัญของรัฐบำล ยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดวิธีกำร
ด ำเนินกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และประเด็นด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้ 

(2.1) น ำยุทธศำสตร์ชำติที่กรมศิลปำกรร่วมขับเคลื่อนใน 3 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ด้ำนควำม
มั่นคง ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตลอดจนแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งกำรบูรณำกำรในทุกมิติ 
อำทิ มิติกระทรวง หน่วยงำน และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำร ให้มี ควำม
เชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนโครงกำร/กิจกรรมของกรมศิลปำกร 

(2 .2 )  โครงกำร/กิ จกรรม  ในปี งบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำปี  พ .ศ .  2564 
ของกรมศิลปำกรด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ ตลอดจนขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 

(2.2.1) แผนงำนยุทธศำสตร์ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม เป้ำหมำยเพ่ือให้
ประชำชนภำคภูมิใจในควำมเป็นไทย มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม  
โดยมีโครงกำร ดังนี้ 

- โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้ำนศำสนำ ศิลปะ 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 
เพ่ือประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ใช้ประโยชน์จำกทุนทำงวัฒนธรรมเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยมีโครงกำรเสริมสร้ำงสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง งบประมำณ 93,000,000 บำท 

(2.2.3) แผนงำนบูรณำกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว  เพ่ือแหล่งท่องเที่ยว
ทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและมำตรฐำนพร้อมให้บริกำร โดยมีโครงกำร ดังนี้ 

- โครงกำร พัฒนำแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพ่ือเพ่ิม ศักยภำพทำงกำรท่องเที่ยว 
งบประมำณ 137,044,700 บำท 
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- โครงกำรอนุรักษ์และพัฒนำพระรำชวังบวรสถำนมงคล (วังหน้ำ) งบประมำณ 
109,000,000 บำท 

(2.2.4) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค เพ่ือเพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร โดยมีโครงกำร ดังนี้ 

- โครงกำร พัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก งบประมำณ 126,300,000 บำท 
-  โครงกำรพัฒนำกลุ่มท่องเที่ยวอำรยธรรมล้ำนนำและกลุ่มชำติพันธุ์  

งบประมำณ 500,000 บำท 
- โครงกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศำสนำ วัฒนธรรม อำรยธรรมขอม 

งบประมำณ 7,000,000 บำท 
- โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงประวัติศำสตร์ ศำสนำ และ

วัฒนธรรม งบประมำณ 218,167,600 บำท  
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศำสตร์ งบประมำณ 

58,520,000 บำท 
- โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมอีสำนใต้ งบประมำณ 

18,298,600 บำท 
- โครงกำรยกระดับมำตรฐำนบริกำรและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่ง

ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภำค งบประมำณ 60,000,000 บำท 

(3) ด้านเป้าหมายและตัวชี้วัด 
กรมศิลปำกร  กระทรวงวัฒนธรรม ก ำหนดเป้ ำหมำยและตัวชี้ วัด ในปี งบประมำณ 

พ.ศ. 2564 โดยค ำนึงแผนยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นเป้ำหมำยแผนแม่บท นโยบำยรัฐบำล ภำรกิจหน่วยงำน 
ตลอดจนสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัด ดังนี้ 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

1. แผนงานพื้นฐาน.ด้ำนพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

ผลผลิตที่ 1 มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการ
อนุรักษ์ 
   เป้าหมาย   คนไทยเห็นคุณค่ำ 
รักษำมรดกศิลปวัฒนธรรมและมี
ควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและของชำติ 
ตัวช้ีวัด จ ำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรม
ที่ได้รับกำรอนุรักษ์ 

งบประมำณ 
 335.8153 ลบ. 

แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม 
และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทยคนไทยน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ 
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

   ผลผลิตที่ 2 ศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและ
เผยแพร่ 
 เป้าหมาย .คนไทยเห็นคุณค่ำ รักษำ
มรดกศิลปวัฒนธรรมและมีควำม
ภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
และของชำติ 
   ตัวช้ีวัด .จ ำนวนผลงำนทำง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ 
สืบสำนและเผยแพร่ 

งบประมำณ 
78.7228 ลบ. 

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

   ผลผลิตที่ 3 แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนา 

งบประมำณ 
265.9435 ลบ. 

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

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

 เป้าหมาย .ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึง
และได้รับประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 

    ตัวช้ีวัด .จ ำนวนแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำร
พัฒนำ 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 
ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

2. แผนงานยุทธศาสตร์.ปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม 

 โครงกำรที่ 1 พัฒนาระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  เป้าหมาย ประชำชนเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ด้ำนมรดกศิลปวัฒนธรรม 
ผ่ำนระบบดิจิทลัและสำมำรถน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
  ตัวช้ีวัด จ ำนวนฐำนข้อมูลใน
รูปแบบดิจิทัลเพื่อกำรให้บริกำรด้ำน
มรดกศิลปวัฒนธรรม. 

งบประมำณ 
95.4950 ลบ. 

แผนแม่บท ด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมท่ีดีงำม 
และมีควำมรัก และภูมิใจในควำมเป็นไทยคนไทยน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศ 
แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 
ตวัชี้วัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

   โครงกำรที่ 2 เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์ 
เป้าหมาย  คนไทยมีจิตส ำนึกและมี
ควำมจงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ 

งบประมำณ 
5.7843 ลบ. 

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

 ตัวช้ีวัด จ ำนวนสื่อประชำสัมพันธ์
และช่องทำงกำรเผยแพร่พระเกียรติ
คุณพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
และพระบรมวงศำนุวงศ์ 

ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

   โครงกำรที่ 3 ศูนย์สร้างสรรค์และ
พัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 
เป้าหมาย .ประชำชนมีโอกำสเข้ำถึง
องค์ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
สำมำรถพัฒนำมรดกทำง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 
   ตัวช้ีวัด จ ำนวนกิจกรรมกำร
พัฒนำมรดกศิลปวัฒนธรรม 
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ และกำร
ให้บริกำรที่ได้มำตรฐำน 

งบประมำณ 
552.6931 ลบ. 

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 
เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

    โครงกำรที่ 4 พัฒนาความ
ร่วมมือและเชื่อมโยง ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 
    เป้าหมาย ไทยเป็นศูนย์กลำงใน
กำรจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ควำมรู้
ควำมเข้ำใจทำงศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมำชิกอำเซียนและ
นำนำชำติ 
    ตัวช้ีวัด จ ำนวนกิจกรรมในกำร
ส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

งบประมำณ 
3.0000 ลบ. 

แผนย่อย...กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำร
เสริมสร้ำงจิตสำธำรณะและกำรเป็นพลเมืองที่ดี 

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีควำมพร้อมในทุก
มิติตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญำณท่ีดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตนปรับตัว
เข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น 

ตัวช้ีวัด ประชำกรอำยุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมกำรปฏิบัติตน
ที่สะท้อนกำรมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี 

3. แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต ้

แผนแม่บท ...ด้านความม่ันคง 
เป้าหมาย ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุขดีข้ึน 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

    โครงกำรที่ .1.. เสริมสร้างสังคม
พหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง 
    เป้าหมาย มรดกศิลปวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้ได้รับกำร
อนุรักษ์และสืบสำนอย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน 
    ตัวช้ีวัด จ ำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรอนุรักษ์
มรดกศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ 

งบประมำณ 
93.0000 ลบ. 

แผนย่อย ..กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อ
ควำมมั่นคง 
เป้าหมายระดับแผนย่อย ภำคใต้มีควำมสงบสุข ร่มเย็นมำก
ขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย กำรแก้ปัญหำควำมมั่นคงในปัจจุบัน
ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 

4. แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยว 
   โครงกำรที่ 1. พัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพ
ทางการท่องเที่ยว 
    เป้าหมาย แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร 
    ตัวช้ีวัด แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร 

งบประมำณ 
137.0447 ลบ. 

แผนแม่บท ..ด้านการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย ...รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
แผนย่อย ..กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับแผนย่อย .เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..จ ำนวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 5 
เมือง ภำยในปี 2565 

    โครงกำรที่ 2 อนุรักษ์และพัฒนา
พระราชวังบวรสถานมงคล (วัง
หน้า) 
     เป้าหมาย ..แหล่งท่องเที่ยวทำง
มรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภำพและ
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร 
      ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยว
ทำงมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับกำร

งบประมำณ 
109.0000 ลบ. 

แผนย่อย ..กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 

เป้าหมายระดับแผนย่อย .เมืองและชุมชนที่มีศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..จ ำนวนเมืองและชุมชนที่มี
ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 5 
เมือง ภำยในปี 2565 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

พัฒนำและเพ่ิมศักยภำพให้ได้
มำตรฐำนพร้อมให้บริกำร 
5. แผนงานบูรณาการ พัฒนำพื้นที่
ระดับภำค 

 โครงกำรที่ 1 พัฒนากลุ่มท่องเที่ยว
มรดกโลก 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
      ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
126.3000 ลบ. 

แผนแม่บท ด้านพื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจริยะ 

เป้าหมาย .พ้ืนที่มีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป็นกรอบในกำร
พัฒนำเมืองน่ำอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสำหกรรม
เชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่ง
โบรำณคดี 
แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวน
รักษำอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดก
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
ในพ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 

     โครงกำรที่ .2... พัฒนากลุ่ม
ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์ 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
     ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
0.5000 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

     โครงกำรที่ .3. ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา 
วัฒนธรรม อารยธรรมขอม 
    เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
    ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
7.0000 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 

     โครงกำรที่ 4.... พัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
    ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
218.1676 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 

     โครงกำรที่ 5.... ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
     ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ

งบประมำณ 
58.5000 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
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แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนย่อย 

เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 

     โครงกำรที่ 6.... ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรม
อีสานใต้ 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
     ตัวชี้วัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
18.2986 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวน
รักษำอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดก
ทำงสถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถี
ชีวิตพ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืน
ในพ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 

     โครงกำรที่ .7.. ยกระดับ
มาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจ
ต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของภาค 
     เป้าหมาย เพ่ิมศักยภำพภำคกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร 
     ตัวช้ีวัด จ ำนวนแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับกำรพัฒนำเพื่อ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของกลุ่ม 

งบประมำณ 
60.0000 ลบ. 

แผนย่อย .กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจริยะ 

เป้าหมายระดับแผนย่อย ..ควำมยั่งยืนทำงภูมินิเวศ ภูมิ
สังคม และภูมิวัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัดระดับแผนย่อย ..พ้ืนที่ที่มีกำรด ำเนินกำรสงวนรักษำ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ มรดกทำง
สถำปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต
พ้ืนถิ่น บนฐำนธรรมชำติและฐำนวัฒนธรรมอย่ำงยั่งยืนใน
พ้ืนที่ อย่ำงน้อยใน 3 จังหวัด ของ 1 ภำค 
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