
















รายงานสรุปผลการดำเนินการแบบบูรณาการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใชแ้ละสวมใส่ผ้าไทย  

 
ชื่อหน่วยงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ คำตอบ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ หมายเหตุ 
มาตรการที่ 1 ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของทอ้งถ่ินเพิ่มข้ึน หรืออยา่งน้อยสปัดาห์ละ ๒ วัน 

  
 
ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทย
อาทิตย์ละกี่วัน 

 ไม่น้อยกว่า ๒ วัน รณรงค์สวมใส่ผ้าไทยในวันอังคารและวันศุกร ์  

 ๓ วัน   

 ๔ วัน   

 ๕ วัน   

 ทุกวัน   

มาตรการที่ ๒ ให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดทำมาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ 
 ๒.๑ สร้างการรับรู้และความเข้าใจเก่ียวกับนโยบาย เรื่อง 

การรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมืองแก่ส่วน
ราชการในสังกัด และพ้ืนที่จังหวัดให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 

 มี แจ้งหนังสือเวียนผ่าน ssnet  

 ไม่มี   

๒.๒ วิธีการสร้างการรับรูผ้่านกิจกรรม ประชุม เสวนา 
 มี กิจกรรมวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์  

 ไม่มี   

๒.๓ วิธีการสร้างการรับรูผ้่านสื่อออนไลน์ 
กรณี ตอบว่า มี ให้เลือกว่าผ่านช่องทางใดบ้าง (สามารถ
ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 มี  Facebook    Line         Website  

 ไม่มี  Instagram    Youtube   อื่นๆ (TV 
หน้าลิฟต์) 

 

วิธีการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออฟไลน์ 
กรณี ตอบว่า มี ให้เลือกว่าผ่านช่องทางใดบ้าง (สามารถ
ตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 มี  หนังสือ         แผ่นพับ     อื่นๆ (ระบุ)  

 ไม่มี  ป้ายประชาสัมพันธ์     นิทรรศการ  

 
 



 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ คำตอบ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ หมายเหตุ 
มาตรการที่ ๓ การจัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพือ่ใหเ้กิดความยั่งยืน 

 ๓.๑ รวบรวมเน้ือหาสาระและข้อมูลเก่ียวกับผ้าไทยและผ้า
พ้ืนเมือง 
กรณีตอบว่า มี ให้เลือกว่ารวบรวมในรูปแบบใดบ้าง 
(สามารถตอบได้มากกว่า ๑ ข้อ) 

 มี  แคตตาล็อค    คลิปวิดีโอ   
 อื่นๆ เน้ือหาองค์ความรู้ 

กรุณาใส่ภาพถ่ายประกอบ 

 ไม่มี  หนังสือ         แผ่นพับ  

๓.๒ กำหนดรูปแบบการรณรงค์ ประเมินหน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชนที่มีศักยภาพในการรณรงค์ และสถานการณ์
เก่ียวกับการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 

 ม ี
 

หากมีโปรดระบุ รูปแบบ.......................... กรุณาใส่ภาพถ่ายประกอบ 

 ไม่มี 
๓.๓ จัดทำแผนปฎิบัติการรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย  ม ี **หากมี โปรดแนบแผนปฏิบัติการรณรงค ์

การแต่งกายด้วยผ้าไทย** 
 

  ไม่มี **หากไม่มี คาดว่าจะดำเนินการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการแล้วเสร็จภายในกี่เดือน** 

  ๑ เดือน   ๒ เดือน  ๓ เดือน 
 ๔ เดือนข้ึนไป 

 

๓.๔ จัดทำสื่อเน้ือหาสาระเก่ียวกับการรณรงค์แต่งกายผ้าไทยและพ้ืนเมืองเพ่ือเผยแพร่   
มาตรการที่ ๔ สร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน 

 - ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (ก.ย.๖๔- ก.ย. ๖๕) หน่วยงานของท่าน
มีการสร้างความร่วมมือกับภาคเครือข่ายกี่หน่วยงาน 

 ๑-๕ หน่วยงาน       ๑๑-๑๕ หน่วยงาน    มากกว่า ๒๐ หน่วยงานข้ึนไป หนังสือเวียนส่วนกลางและ
สำนักงานเกษตร ๗๗ 
จังหวัด แจ้งผ่าน ssnet  

 ๖-๑๐ หน่วยงาน     ๑๖-๒๐ หน่วยงาน     

มาตรการที่ ๕ จัดกิจกรรมเก่ียวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 
 - ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (ก.ย.๖๔- ก.ย. ๖๕) หน่วยงานของท่าน

มีการจัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
จำนวนกี่ครั้ง 

 ๑-๕ ครั้ง               ๑๑-๑๕ ครั้ง          มากกว่า ๒๐ ครั้งข้ึนไป 
 ๖-๑๐ ครั้ง             ๑๖-๒๐ ครั้ง         
 

วันปีใหม่และวันสงกรานต์ 

- จากคำถามข้างต้น หน่วยงานของท่านมีภาคเครือข่าย เข้า
ร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนจำนวนกี่หน่วยงาน 

 ๑-๕ หน่วยงาน       ๑๑-๑๕ หน่วยงาน    มากกว่า ๒๐ หน่วยงานข้ึนไป 
 ๖-๑๐ หน่วยงาน     ๑๖-๒๐ หน่วยงาน     

ส่วนกลางและสำนักงาน
เกษตร ๗๗ จังหวัด 

 
 



 แนวทางการดำเนินการตามมาตรการ คำตอบ รายละเอียดการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการ หมายเหตุ 
มาตรการที่ ๖ จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเก่ียวกับการแปรรปูผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากใน

ระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ 
- ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (ก.ย.๖๔- ก.ย. ๖๕) หน่วยงานของท่าน
มีการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
แปรรูปผ้าไทยเป็นสินค้าต่าง ๆ หรือไม ่

 มี มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
การแปรรูปผ้าไทยเป็นสินค้าต่าง ๆ ในนามวิสาหกิจ
ชุมชน 

กรุณาใส่ภาพถ่ายประกอบ 

 ไม่มี   

มาตรการที่ ๗ ประกาศ/ยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนต้นแบบ 
 - ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (๑๐ มิ.ย.๖๔-๑๐ มิ.ย. ๖๕) หน่วยงาน

ของท่านมีการจัดประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้า
พ้ืนเมืองหรือไม่ 

 ม ี  กรุณาใส่ภาพถ่ายประกอบ 

 ไม่มี   

- ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (๑๐ มิ.ย.๖๔-๑๐ มิ.ย. ๖๕) หน่วยงาน
ของท่านมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีการ
แต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมืองหรือไม่ 

 มี    
 

 หน่วยงานภาครัฐ      
 ภาคประชาชน/ประชาสงัคม 

กรุณาใส่ภาพถ่ายประกอบ 

 ไม่มี 
 

 หน่วยงานภาคเอกชน 
 

 

อื่น ๆ - ใน ๑ ปีที่ผ่านมา (๑๐ มิ.ย.๖๔-๑๐ มิ.ย. ๖๕) หน่วยงาน
ของท่านหรือผู้เก่ียวข้อง เช่น  ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ 
ประชาชนทั่วไป มีรายได้จากมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยหรือไม่ (กรณีตอบว่ามี 
โปรดระบรุายละเอียด) 

 มี  
 ไม่มี 
 
   
 

โปรดระบรุายได้ที่เกิดข้ึน .........................บาท  

- ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน (ถ้ามี)    
- ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)    

 
 



โครงการกสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพ้ืนเมือง 
 

1. หลักการและเหตุผล 

  ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 256๔ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น               
ของรัฐ ดำเนินการเรื่อง มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้ถือว่าเป็นนโยบาย
รัฐบาลในการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริม  
และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย  ซึ่งมี
แนวทางมาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เช่น มาตราการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้
และสวมใส่ผ้าไทยในการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมเพิ่มขึ้น
หรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแต่งกายด้วยผ้าไทยตามห้วงระยะเวลาที่เหมาะสม   
จัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์      
ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ  ประกาศ 
ยกย่องหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนต้นแบบของจังหวัดท่ีรณรงค์การแต่งกายด้วย           
ผ้าไทยท่ีเกิดเป็นรูปธรรม  
 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเลขานุการกรมได้จัดทำโครงการกสก.รักษ์ไทย สวมใส่ผ้าไทย
และผ้าพื ้นเมือง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพื ่อรณรงค์สร้างค่านิยมสนับสนุนการใช้และสวมใส่              
ผ้าไทยและผ้าพื ้นเม ือง  ซ ึ ่งจะดำเน ินการจัดทำสื ่อรณรงค์ต ่าง ๆ เผยแพร่ แก่หน ่วยงานส่วนกลาง                  
และส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู ้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร  ให้เกิดความร่วมมือ                 
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อร่วมอนุรักษ์ ฟืน้ฟู สนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย 
 ๒.๒ เพื่อร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 
 2.3 เพื่อส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าและรักวัฒนธรรมไทย 
  2.4 เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. บุคคลเป้าหมาย 
  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
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4. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ 

ลำดับที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ งบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย 

1) จัดทำหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
เชิญชวนการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมือง ไปยังส่วนราชการทุกส่วน  
 
๒) ประชาสัมพันธ์โครงการกสก.รักษ์ไทย 
สวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ประจำปี
งบประมาณ 256๕ ผ่านเว็บไซต์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

- 
 
 
 
- 

2. จัดทำส่ือรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ 
และเผยแพร่ส่ือผ่านเว็บไซต์กรม
ส่งเสริมการเกษตร            
 
 

1) จัดทำแบนเนอร์เชิญชวนการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและ
วันศุกร ์
 
๒) จัดทำอินโฟกราฟิก แนะนำประเภท      
ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของแต่ละจังหวัด 
 
๓) รวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับ
ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง  
 
4) นำส่ือรณรงค์ต่าง ๆ ข้ึนเว็บไซต์เพื่อให้
หน่วยงานดาวน์โหลดไปใช้ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

3. สร้างแรงจูงใจการสวมใส่ผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองของหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เขต) 

1) ส่งรูปภาพประกวดการสวมใส่ผ้าไทย
และผ้าพื้นเมืองเต็มตัว พร้อมข้อความ
แคปช่ันแรงบันดาลใจในการสวมใส่ผ่าน
เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร  
 
๒) ส่วนกลาง คัดเลือกภาพถ่าย โดยการ
โหวตจำนวน ๑  ท่าน  
 
๓) ส่วนภูมิภาค คัดเลือกภาพถ่าย โดยการ
โหวต จำนวน ๖  ท่าน  
 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

 
 
- 
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ลำดับที่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ งบประมาณ 

4. สร้างการรับรู้กิจกรรมผ่านส่ือ
ออฟไลน์  

๑) จัดทำอินโฟกราฟิกเสน่ห์ผ้าไทย จำนวน 
๔ แผ่น ๔ ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้)  
 
2) จัดทำโปสเตอร์ภาพถ่ายท่ีได้รับคัดเลือก
จากการประกวดส่งภาพถ่าย จำนวน ๗ 
แผ่น 

 
- 

 
 
1,400 บาท 
 

5. มอบรางวัล จัดทำใบประกาศนียบัตรมอบให้ผู้ ท่ีได้รับ
การคัดเลือก จำนวน 7 แผ่น 

800 บาท 
 

5. สรุปผลการดำเนินงานตาม
มาตรการส่งให้สป.กษ 

จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใสผ้า
ไทย 

- 

 
หมายเหตุ: ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ 
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5. แผนปฏิบัติงาน 
 

กิจกรรม/
วิธีดำเนินการ 

แผนปฏิบัติงาน/ระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2565) 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค.

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
1.1 จัดทำ
หนังสือแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ เชิญชวน
การแต่งกายด้วย
ผ้าไทยหรือผ้า
พื้นเมือง ไปยัง
ส่วนราชการทุก
ส่วน 

            - สลก.+ศสท. 

2. จัดทำส่ือรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ และเผยแพร่ส่ือผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร 
2.1 จัดทำแบน
เนอร์เชิญชวนการ
แต่งกายด้วยผ้า
ไทยหรือผ้า
พื้นเมืองในวนั
อังคารและวัน
ศุกร์ 

            - สลก. 

2.2 จัดทำอินโฟ
กราฟิก แนะนำ
ประเภทผ้าไทย
และผ้าพื้นเมือง
ของแต่ละจังหวัด 

            - 
 
 
 

สลก. 

2.3 รวบรวม
เนื้อหาสาระและ
ข้อมูลเกี่ยวกับผ้า
ไทยและผ้า
พื้นเมือง 

            - 
 
 

 

สลก. 

2.4 นำส่ือรณรงค์
ต่าง ๆ ข้ึนเว็บไซต์
เพื่อให้หน่วยงาน
ดาวน์โหลดไปใช้ 

            - 
 
 

 

สลก. 
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กิจกรรม/
วิธีดำเนินการ 

แผนปฏิบัติงาน/ระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2565) 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค.

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

. สร้างแรงจูงใจการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองของหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (เขต) 
3.1 ส่งรูปภาพ
ประกวดการสวมใส่
ผ้าไทยและผ้า
พื้นเมืองเต็มตัว 
พร้อมข้อความแรง
บันดาลใจในการสวม
ใส่ผ่านSSnet กรม
ส่งเสริมการเกษตร  

            - สลก.+ศสท. 

3.2 ส่วนกลาง 
คัดเลือกภาพถ่าย 
โดยการโหวตผ่าน
SSnet กรมส่งเสริม
การเกษตร จำนวน 
๑  ท่าน  

            - สลก.+ศสท. 

๓.3 ส่วนภูมิภาค 
คัดเลือกภาพถ่าย 
โดยการโหวตใน 
เฟซบุ๊ก จำนวน ๖  
ท่าน (เขต ๖ เขต) 

            - สลก.+ศสท. 

4. สร้างการรับรู้กิจกรรมผ่านส่ือออฟไลน์ 
4.1 จัดทำอินโฟ
กราฟิกเสน่ห์ผ้าไทย 
จำนวน ๔ แผ่น ๔ 
ภาค (ภาคเหนือ  
ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคใต้) 

             สลก.+
สพท. 

4.2 จัดทำ โปสเตอร์ 
ภาพถ่ายท่ีได้รับ
คัดเลือกจากการ
ประกวดส่งภาพถ่าย 
จำนวน ๗ แผ่น 

            14,00 
บาท 

สลก.+
สพท. 
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กิจกรรม/
วิธีดำเนินการ 

แผนปฏิบัติงาน/ระยะเวลา (ปีงบประมาณ 2565) 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ต.ค.

64 
พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

ม.ค. 
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค. 
65 

เม.ย. 
65 

พ.ค. 
65 

มิ.ย. 
65 

ก.ค. 
65 

ส.ค. 
65 

ก.ย. 
65 

5. มอบรางวัล 
5.1 จัดทำ 
ใบประกาศนียบัตร
มอบให้ผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

            800 บาท สลก.+
สพท. 

6. สรุปผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการส่ง
ให้สป.กษ 

            - สลก. 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

  ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน 256๕ 

6. งบประมาณ 

  จำนวนท้ังส้ิน 2,2๐๐ บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สนับสนุน ส่งเสริม สืบสานเอกลักษณ์ประจำชาติไทย 
  7.2 ร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยให้คงอยู่สืบไป 
  7.3 ร่วมส่งเสริมคุณค่า รักษาวัฒนธรรมไทย ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผู้รับผิดชอบหลัก : ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเลขานุการกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


