




 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

  

สถานท่ีตั้ง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขท่ี 10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
ช่ือผู้ประสานงาน นายวิโรจน์  มาง้าว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 3765 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

ชื่อหน่วยงานในสังกัดท่ี
รับผิดชอบโครงการ 

ในแผนปฏิบัติการปี ๒๕๖4 

จำนวนบุคลากร 
ในหน่วยงาน 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย 
จำนวน

ประชาชน
เป้าหมาย 

1. สำนักงานเลขานุการกรม 
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

9 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
1.โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้าน 
การทุจริต  
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน และเจ้าหน้าที่
ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 50 คน 
โครงการส่ งเส ริมคุณ ธรรมและความโป ร่งใสในการ
ดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) 
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) โดย
ครู CPR และจิตอาสา 904  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ประมาณ 70 คน 
2. กิจกรรม สศร. ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผ่านกิจกรรม
สาธารณประโยชน์  
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย และเครือข่าย ประมาณ 80 คน  
3. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยุคใหม่  
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานราชการกองทุน และ
เจ้าหน้ าที่ ในสั งกั ดสำนั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั ย 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย และเครือข่ายในกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 72 คน  
 

ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี 
และเครือข่าย  
จำนวน 272 
คน 

2. ศูนย์เครือข่ายสมัพันธ์และ
แหล่งทุน 

19 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า 
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวาย   พระสมญัญา  
“สิริศลิปิน” 
๑. เยาวชนและประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างชาต ิ
จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 
๒. ศิลปินร่วมสมัย ทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ คน 
 
 

เยาวชนและ
ประชาชน ทั้ง
ชาวไทยและ
ต่างชาติ
จำนวนไม่น้อย
กว่า ๓๐,๐๐๐ 
คน 
 

 

  



 
 
จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  3  โครงการ 

จำนวนงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  รวม 5,275,000 บาท 
• จากงบปกติของหน่วยงาน ทุกโครงการ จำนวน 5,275,000 บาท 
• จากงบอ่ืนๆ รวมทกุโครงการจำนวน - บาท 

เป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนให้มีการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   

จำนวน………1………….แห่ง รวมผู้ที่ได้รับการอบรม จำนวน........372............คน 
• จำนวนหน่วยงาน/องค์กรทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนหรือร่วมจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ จำนวน…………1……….แห่ง รวมผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน...30,000....คน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติของกระทรวง/องค์กร หน่วยงาน 
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

1.1 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต  
1.1.1 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล เพื่อการป้องกันการทุจริต 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต 
1.1.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวกับกระบวนทั ศน์หลักธรรมาภิบาล  

เพื่อการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ได้อย่างถูกต้อง 
1.1.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบกฎหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิบาล  

เพื่อการป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงการทุจริต และสามารถนำความรู้  
ไปปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) และการใช้เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)  

โดยครู CPR และจิตอาสา 904 
2.1.1 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้ 

ความเข้าใจ ในการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่ถูกต้อง 
2.1.2 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม สามารถ

ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้อย่างถูกต้อง  
2.2 กิจกรรม สศร. ทำดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผ่านกิจกรรมสาธารณประโยชน์  

2.2.1 ชุมชน/พื้นที่ในการดำเนินกิจกรรมได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิต และมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  
2.2.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และประชาชนได้ทำกิจกรรม  

จิตอาสา การทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนร่วม  
2.2.3 เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ  

2.3 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่  
2.3.1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.3.2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีกระบวนทัศน์และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่ งเพิ่ม

สมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นพ้ืนฐาน  
2.3.3 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ทุกระดับ โดยสามารถนำไปปรับใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้สถานการณ์กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
2.3.4 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านวินัย จริยธรรมและจรรยา  

ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม  
 
 



 
 
3.โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” 
 3.1 เกิดการเผยแพร่พระกรณียกิจและพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นท่ีแพร่หลาย 
 3.2 เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 3.3 เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยและนานาประเทศท่ัวโลก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 
๑  (ต.ค.-
ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส 
๒  (ม.ค.-
มี.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๓  
3 (เม.ย.-
มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส 
๔ (ก.ค.-
ก.ย. ๖4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

กลยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพ  

โครงการเสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

กิจกรรมการอบรมหลักสตูร
เสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลต่อตา้น 
การทุจริต  

1. เพื่อให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงประโยชน์
และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไป
ปรับใช้ในหน่วยงานของตน  
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความจำเป็น
ที่หน่วยงานต้องมีการกำกับดูแลที่ดี เพื่อบูรณาการ
ความร่วมมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้หลักธรรมาภิบาลให้
หน่วยงาน เพื่อป้องกันและลดช่องโอกาสการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และเป็นหลักให้บุคลากรยึดถือ
ปฏิบัติ ในอันที่ จะมุ่ งมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต เสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อประชาชน  
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ตามหลักสูตร
เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตไปถ่ายทอด
ให้แก่บุคลากรทั้งในหน่วยงานและหน่วยงานอื่น ๆ  
 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 
(กลุ่มบริหารงาน
บุคคล) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กองทุ น  และเจ้ าห น้ าที่ ในสั งกั ด
สำนั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั ย 
จำนวน 50 คน  

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
กองทุน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนทัศน์หลักธรรมาภิ
บาล เพื่อป้องกันการทุจริตและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง  

20,000     



 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 
๑  (ต.ค.-
ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส 
๒  (ม.ค.-
มี.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๓  
3 (เม.ย.-
มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส 
๔ (ก.ค.-
ก.ย. ๖4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

กลยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

1. กิจกรรมการฝึกอบรมการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR) และการใชเ้ครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิด
อัตโนมัติ (AED) โดยครู 
CPR และจติอาสา 904 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับกาฝึกรอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ถูกต้อง 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้
อย่างถูกต้อง 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 
(กลุ่มบริหารงาน
บุคคล) 

ข้าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ประมาณ 
70 คน 

ข้าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ในสังกัด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่
ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติการช่วยชีวิต
ขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ได้อย่างถูกต้อง 

20,000     

2. กิจกรรม สศร. ทำดเีพื่อ
ชาต ิศาสน์ กษัตรยิ์ ผ่าน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

1. เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน/พื้นที่ ให้มีคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
2. เพื่ อให้ ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่   มี จิ ตใจ
สาธารณะ ร่วมแรง รวมมือ ร่วมใจกันในการทำ
สาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม 
3. เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เกิดความรัก 
ความสมัครสมานสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกนั
ของบุคลากรสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 
(กลุ่มบริหารงาน
บุคคล) 

ข้าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เครือข่าย ประมาณ 80 คน 

ข้ าราชการ และเจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ปลูก
จิตสำนึกให้มีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ผ่าน
การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาชุมชน/พื้นที่ ให้มีคุณภาพ
ชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

25,000     



 
 

 
  

ยุทธศาสตร์/โครงการ วัตถุประสงคข์องโครงการ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ผลลัพธ์ 
เชิงปรมิาณ 

ผลลัพธ ์
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 
๑  (ต.ค.-
ธ.ค. ๖3) 

ไตรมาส 
๒  (ม.ค.-
มี.ค. ๖4) 

ไตรมาส ๓  
3 (เม.ย.-
มิ.ย. ๖4) 

ไตรมาส 
๔ (ก.ค.-
ก.ย. ๖4) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมในระบบการบริหารจัดการของหน่วยงาน 

กลยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม  

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  

3. กิจกรรมส่งเสริม
จริยธรรมข้าราชการ และ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐยุคใหม ่

1 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และพัฒนา
คุณภาพชี วิตและการทำงานให้ มี คุณลักษณะ 
ของข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
2 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุ ก ระดั บ  มี ก ระบ วน ทั ศน์ แ ละ ค่ านิ ย ม ใน 
การปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็น
พื้นฐาน 
3 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักธรรมทางศาสนาให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับ โดยสามารถนำไปปรับใช้พัฒนา
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต ภ าย ใต้ ส ถ าน ก ารณ์ ก ระ แ ส 
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน 
4 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุ กระดั บ ได้ มี ความรู้  ความเข้ าใจ ด้ านวิ นั ย 
จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็น
ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เพื่อร่วมกันเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ 
เป็นธรรม 

สำนักงาน
เลขานุการกรม 
(กลุ่มบริหารงาน
บุคคล) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
ราชการกองทุน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สำนั กงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมั ย 
คณ ะกรรมการจริ ยธรรมป ระจำ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ
เครื อข่ าย ในกระทรวงวัฒ นธรรม  
จำนวน 72 คน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
ก ารพั ฒ น าตน เอ ง มุ่ งป ฏิ บั ติ ง าน 
ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้ าหมายของ
องค์กร ตามมาตรฐานจริยธรรม และเป็น
คนยุคใหม่ที่มีหลักธรรมทางศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ ยวจิตใจในการครองตน  
ครองชี วิ ต  นำมาซ่ึ งป ระโยชน์ ของ
ประเทศชาต ิ

10,000     



 
 

 

ยุทธศาสตร์/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

เป้าหมาย งบประมา
ณที่ใช้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมาย
เหตุ 

ผลลัพธ์ 
เชิงปริมาณ 

ผลลัพธ์ 
เชิงคุณภาพ 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.

63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.

64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.

64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.

64) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2 โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 โค รงก าร เฉลิ มพ ระ
เกียรติ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี เน่ือง
ใน โอก าสถวายพ ระ
สมัญญา “สิริศิลปิน” 
 

๑. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ท่ีทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย  ตลอดจนใช้ในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ 
๒. เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เป็นท่ีรู้จัก
และซาบซ้ึงในพระเมตตา  ท่ีทรงมีต่อ
ประชาชนชาวไทยอย่างกว้างขวาง
เสมอมา 
๓. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ประเทศ
ไทยและนานาประเทศท่ัวโลกท่ีมีพระ
บรมวงศานุวงศ์                         
เป็นองค์ศิลปินท่ีมีผลงานศิลปะ
หลากหลายสาขาและใช้ผลงานศิลปะ
เหล่าน้ันเพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ศูนย์เครือข่าย
สั มพั น ธ์ แ ล ะ
แหล่งทุน 

นิทรรศการแสดงผลงาน
ขององค์สิริศิลปิน 

๑ . ก า ร ถ ว า ย โ ล่ ห รื อ
สัญลักษณ์สิริศิลปิน 
๒. นิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ จำนวน ๑ ครั้ง 
 

๑. เกิดการเผยแพร่พระกรณีย
กิจและพระปรีชาสามารถด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้
เป็นท่ีแพร่หลาย 
๒. เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
และเห็นคุณค่าของงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
๓. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่
ประเทศไทยและนานา
ประเทศท่ัวโลก 
 
                                    

 
๕,๒๐๐,๐๐๐ 
 

     


