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  แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖5) ของกรมศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
ของรัฐบาลและแผนระดับรองอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นการ
พัฒนา ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา ซึ่งมีจุดเน้น คือ เรื่องความมั่นคง 
ความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้หน่วยงาน                   
ที่ด าเนินการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในสังกัดกรมศิลปากรได้ด าเนินการการตามเป้าหมาย แผนงานที่วางไว้                

   แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. ๒๕๖5) ของกรมศิลปากร ฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญ           
ในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การบูรณาการ และการติดตามประเมินผล
ส าเร็จ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจกรมศิลปากรให้บรรลุวิสัยทัศน์  "อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ                     
เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความม่ันคงเข้มแข็ง" 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (พ.ศ. ๒๕65) 
ของกรมศิลปากร 

 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

     ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ประกาศเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วน
ราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ         
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี  
ที่แถลงต่อรัฐสภา กรมศิลปากรจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (พ.ศ.๒๕65) เพ่ือเป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ในการอนุรักษ์ บูรณะ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม และการเปลี่ยนแปลงปัจจัย
ภายในและภายนอกที่ส่งผลทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีและแผนอ่ืนๆ  
ทีเ่กี่ยวข้อง 
    กรมศิลปากรมีภารกิจหลักในการอนุรักษ์ คุ้มครอง ป้องกัน บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม               
สืบสาน สร้างสรรค์ เผยแพร่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา สืบทอด ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ           
จ าเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่าง
แท้จริง ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2565) ของกรมศิลปากร จัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งหวังให้เกิด
ประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยมีภารกิจหลัก        
4 ด้านที่ส าคัญในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรม ได้แก่   

1. ด้านนาฏดุริยางคศิลป์ 
2. ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ 
3. ด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ  
4. ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 
สาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2565) ของกรมศิลปากร มีดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
"อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

ของประเทศให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง" 
 

  พันธกิจ 
   1. อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม       

2. กระตุ้นจิตส านึกและปลูกฝัง ความรัก หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม    
 3. สร้างคุณค่าเพ่ิมจากมรดกศิลปวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติการฉบับนี้มีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางการบริหารงานในอนาคตตามกรอบภารกิจ
การด าเนินงานของกรมศิลปากร และมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  นโยบายของคณะรัฐมนตรีและแผนอ่ืนๆ ที่ เกี่ ยวข้อง 
และใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน การบริหารงบประมาณ การบูรณาการ
การท างาน และการติดตามประเมินผล โดยประกอบด้วยแผนปฏิบัติราชการ ๓ ประเด็น ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการ เรื่อง ความมั่นคง เพ่ือใช้มิติทางศิลปวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง 

2. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็นการพัฒนา ปรับปรุง 
ซ่อมแซม แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม  โดยเน้นประโยชน์เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้าน
การท่องเที่ยว สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว  

3. แผนปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือการอนุรักษ์
และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม พัฒนาการให้บริการที่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตส านึกที่ดีและปลูกฝัง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือที่เก่ียวข้องกับมรดกศิลปวัฒนธรรม
ในทุกระดับ สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ผลที่จะได้รับเมื่อแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ประกาศใช้ จะก่อให้เกิดประโยชน์และผลลัพธ์ใน
ด้านต่างๆ  ได้แก่ 

1. มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2. เกิดองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน มีการแลกเปลี่ยนองค์ 

ความรู้และความร่วมมือในระดับชาติและนานาชาติ 
3. คนไทยเห็นคุณค่ารักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่นและของชาติ 
4. คนไทยมีจิตส านึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง 
6. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนามรดกทาง 

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
7. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพ และมีสิ่งอ านวยความสะดวก ตาม 

มาตรฐานพร้อมให้บริการ 
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ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
   เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  
 

         ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง 
(๑) เป้าหมาย ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

    (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบภายในประเทศ การพัฒนาและ
เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนความ

หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยการด าเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคม 
พหุวัฒนธรรมในพื้นท่ี ทั้งการอนุรักษ์โบราณสถาน การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
การสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ และการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่าง  สร้างการรับรู้
และความเข้าใจอันดีต่อกันแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  

  ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง 
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นจุดเน้นหนึ่งในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้มีความ
พร้อมด้านคุณภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก และมาตรฐานการบริการที่ดี จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าสู่ พ้ืนที่ เพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยว สร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง ก่อให้เกิด 
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยภาพรวม และเกิดการพัฒนาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศให้มีมูลค่าสูงเพ่ิมมากยิ่งขึ้นด้วย 

  3) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(๑) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  

    มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ เป็นทรัพยากรในการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
เพ่ือสร้างให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและชาติ เกิดสุนทรียะ และพัฒนาต่อยอดสู่การเรียนรู้ใน
เรื่องอ่ืน ๆ ท าให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการส่งเสริม ปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้เรียนรู้และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนระบบและ
กลไกการบริหารจัดการมรดกศิลปวัฒนธรรม บริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม   
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ ยว เพ่ือให้ประชาชนสามารถเรียนรู้จากมรดกและแหล่งเรียนรู้ 
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ตลอดทุกช่วงวัย 
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แผนระดับที่ ๒ ที่กรมศิลปากรมีความเกี่ยวข้อง 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

๑.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

    (๑) ประเด็น ความม่ันคง 
    (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้อยู่ร่วมกันได้บนความ 

หลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดีงามผ่าน
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม และรับรู้ถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม 
    (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง 

 แนวทางการพัฒนา  
      ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน การศึกษาวิจัย
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม การจัดสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเข้าใจ
อันดีระหว่างประชาชนที่มีความแตกต่างในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 เป้าหมายของแผนย่อย ภาคใต้มีความสุข สงบร่มเย็น 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

   สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดความรุนแรงและมีความสงบ
เพ่ิมมากขึ้น  โดยอาศัยมิติทางศิลปวัฒนธรรมเป็นมิติหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหา สร้างการยอมรับและความ
เข้าใจที่ดีร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นท่ีได้ 
 

๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

  (๑) ประเด็น การท่องเที่ยว  
   (๑.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย รายได้จากการท่องเที่ยวเมืองรองเพ่ิมข้ึน 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักท่องเที่ยว 

เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจใน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
โบราณสถาน เป็นต้น 

  (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา  

     พัฒนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว
โดยการปรับปรุง พัฒนา เสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม  พัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว  

 เป้าหมายของแผนย่อย เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการ 
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น  
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 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แหล่งศิลปวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม  มีคุณภาพการให้บริการที่ดี  
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้นทุนส าคัญให้แต่ละ
เมือง/ชุมชน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ 

 

   ๑.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ 

  (1) ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
  (1.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม และมี 
ความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ความสามารถในการแข่งขัน โครงสร้างพ้ืนฐาน
ของประเทศดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
 1) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน   
 2) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน 

และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 3) ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และ

แหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ   
 4) ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญ

ของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม   
 5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญ เพ่ือ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการด าเนินงานร่วมกันในอาเซียน   
 6) เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ใน

การแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ 
 7) สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์  
 8) การน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้าน

มรดกศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในเรื่อง
มรดกวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งข้ึน  

   (1.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม  
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 

 แนวทางการพัฒนา 
1) ส ารวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน  

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ  
2) การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปะวิทยาการและมรดก 

ทางศิลปวัฒนธรรม 
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3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และ 
แหล่งศิลปวัฒนธรรม 

4) ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม  
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน 

6) เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบนัพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
    7) การเพ่ิมโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
บริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น  

 เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความ 
พร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญาคุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณท่ีดี เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
๑)  โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ

ได้รับการส ารวจขึ้นทะเบียนและอนุรักษ์ให้ประชาชนได้ศึกษา 
๒)  ประชาชนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
๓)  มีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของประชาชน 
๔)  เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะ วัฒนธรรม โบราณคดี 

โบราณวัตถุในอาเซียน 
๕)  แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการดูแลรักษาและพัฒนาให้

ได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
6) ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

    7) ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้ง่ายขึ้น ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

2.  แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
    (2.๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมาย มีการวางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 
 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้นักท่องเที่ยว 

เข้ามาเยี่ยมชม ซึ่งปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมต่างๆ มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ             
ในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งชาวไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก อาทิ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ โบราณสถาน เป็นต้น 

  (2.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือ 

รองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)     
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 เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มศักยภาพ 
ทางการท่องเที่ยวโดยการปรับปรุง พัฒนา เสริมภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม 
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว 

    การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     แหล่งศิลปวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย มีศักยภาพทางการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชม  มีคุณภาพการให้บริการที่ดี  
และมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว เป็นต้นทุนส าคัญให้แต่ละ
เมือง/ชุมชน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ 

 
3. แผนปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   (๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ 
    (๑.๑) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  น าเทคโนโลยีมาพัฒนาการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้านมรดก 
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องมรดกวัฒนธรรม
ของชาติมากยิ่งขึ้น     
    (๑.๒) กิจกรรม  
            พัฒนาการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าถึงและเข้าใจในเรื่องมรดกวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งข้ึน 
    (๑.3) เป้าหมายกิจกรรม 
  ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ                  
ได้ง่ายขึ้น โดยผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ ระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล ระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุ
เพ่ือประชาชน และระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code            
QR Code , Virtual Reality 
 
 4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒  

(๑) วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมือง 

เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
 - เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  

สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  
    - เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

- เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี               
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
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(๒) เป้าหมายรวม 
    - เพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม               
ในสังคมตัวชี้วัด เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่เพ่ิมขึ้น 
    - ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    - มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง
ภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
    - คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 

  (๓) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

    ๓.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  

- เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทาง 
ความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
                             - แนวทางการพัฒนา การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบใน
สังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

 ๓.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน  
   - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนและมีขีดความสามารถใน การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 - แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว 
       ๓.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  - เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
  - แนวทางการพัฒนา ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่
สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2565) ของกรมศิลปากร 

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

  “อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง” 

๓.๑.๒ พันธกิจของส่วนราชการ 

  1) อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม 
  2) กระตุ้นจิตส านึกและปลูกฝัง ความรัก หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม 
  3) สร้างคุณค่าเพ่ิมจากมรดกศิลปวัฒนธรรม 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ความม่ันคง  

๑) เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

มรดกศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์
และสืบสานอย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิด 
ความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

กิจกรรม 5 

2. ร้อยละของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วม
กิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
อยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 

2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.๑) ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้     
บนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม  

 (2.๒) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 
 (2.3) สร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม 

         3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

แผนงาน โครงการ 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง ความสามารถในการแข่งขัน  

๑) เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกและมีความปลอดภัย  
ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ 

1.1 จ านวนสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้ได้
มาตรฐานความปลอดภัย 

แห่ง 3 

1.2 ร้อยละสิ่งอ านวยความสะดวก      
ในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก           
ศิลปวัฒนธรรมได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 

2. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและ
มาตรฐานพร้อมให้บริการ 

2.1 จ านวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อม
ให้บริการ 

แห่ง 10 

2.2 แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐาน 

ร้อยละ 100 

1. เพ่ิมศักยภาพภาคการท่องเที่ยว
และบริการ 

1.1 จ านวนแหล่งศิลปวัฒนธรรม
ได้รับการพัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
กลุ่มการท่องเที่ยวระดับภาค 

แห่ง 31 

1.2 แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการ
พัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ 

ร้อยละ 100 

2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.1) ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยว 
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  

 (2.2)  ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
  (2.3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ 
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 
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3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

แผนงาน โครงการ 

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอ านวย
ความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุน                  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 
๓.๒.3 แผนปฏิบัติราชการ เรื่องด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

๑) เป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

1. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
นานาชาติ 

1.1 จ านวนกิจกรรมการให้ความรู้
ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียนและ
นานาชาติ 

กิจกรรม 1 

1.2 ร้อยละความส าเร็จในการ
เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปกป้อง คุ้มครองความเป็น
เอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

2. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถ
พัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

1.1 จ านวนกิจกรรมการพัฒนามรดก
ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้
มาตรฐาน 

กิจกรรม 50 

1.2 ร้อยละของประชาชนเข้าถึง
องค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม
และน าไปต่อยอดเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ร้อยละ 80 

3. คนไทยมีจิตส านึกและมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

3.1 จ านวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วม
ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

 

 

กิจกรรม 1 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 

3.2 ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุ
วงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูน
สถาบัน และน้อมน ากระแสพระบรม
ราโชวาทมาปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 

4. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบ
ดิจิทัลและสามารถน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
 

4.1 จ านวนฐานข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 

รายการ 3 

4.2 ร้อยละความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ให้บริการ 
 

ร้อยละ 100 

5. คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดก
ศิลปวัฒนธรรมและ 
มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นและของชาติ 

5.1 จ านวนชุมชนหรือองค์กร
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและ
มีความภาคภูมิใจในมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น 
ได้รับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และ
เผยแพร่เพิ่มข้ึน 

แห่ง 15 

5.2 ร้อยละของชุมชนหรือองค์กร
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่า
และมีความภาคภูมิใจในมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

ร้อยละ 100 

6. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและ
ได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

6.1 จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลป 
วัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้
ประโยชน์ 

แห่ง 20 

6.2 ร้อยละของประชาชน ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 

2) แนวทางการพัฒนา 

 (2.1) ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน 

 (2.2) ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรม
สร้างสรรค ์และการบริการให้ได้มาตรฐาน 

 (2.3)  เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 
 (2.4)  พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล   
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   (2.5)  ส ารวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน  
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ 

 (2.6) การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

 (2.7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรม 

3) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ  

แผนงาน โครงการ 

1. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม 

1.1 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง  
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 

1.2 โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 

1.3 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ 

1.4 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.1 ผลผลิตมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ได้รับการอนุรักษ์ 

2.2 ผลผลิตศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์   
สืบสานและเผยแพร่ 

2.3 ผลผลิตแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 
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๓.๓ ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓.๓.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 2,532.6951 ล้านบาท  

ล้านบาท 
แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ

แผ่นดิน 
รายได้

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

๑. เรื่อง ม่ันคง รวม 23.5000 23.5000     

 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

23.5000 23.5000     

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม          
ที่เข้มแข็ง 

23.5000 23.5000     

๒. เรื่อง ความสามารถ      
ในการแข่งขัน 

รวม 376.2065 376.2065     

2.1 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 

164.6872 164.6872     

 โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการ
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว  

21.1872 21.1872     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม 

143.5000 143.5000 

 

    

2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน       
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

211.5193 211.5193     

 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม 

211.5193 211.5193     

3. เรื่องการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

รวม 1,497.2705 1,497.2705     

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

835.0162 835.0162     

 โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง 
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน 

2.3500 2.3500     

 โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย 

744.5992 744.5992     
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แผนปฏิบัติราชการ วงเงินรวม งบประมาณ
แผ่นดิน 

รายได้
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

ในประเทศ ต่างประเทศ  

 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศานุวงศ์ 

2.3920 2.3920     

 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

85.6750 85.6750     

3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

662.2543 662.2543     

 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติได้รับการอนุรักษ์ 

374.1670 374.1670     

 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวฒันธรรม ได้รับ 

การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 

59.6185 59.6185     

 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง
ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 

228.4688 228.6488     

3.3 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 633.9681 633.9681     

รวมทั้งสิ้น   2,532.6951 2,532.6951     
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