


รายงานประจำาปี

๒๕๖๓



2 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ชัยนันท์ ชะอุ่มงาม, ทางสู่ความสงบเดือนมิถุนายน, ๒๕๓๕



3 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

(นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ)

ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

คำานำา
 รายงานประจำาป ๒๕๖๓ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทำาขึ้น

เพ่ือเสนอภาพรวมผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของหน่วยงานในรอบปท่ีผ่านมา ซ่ึงสำานักงานฯ 

มุ่งเน้นการนำาศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

เพิ่มข้ึนตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

และแผนปฏิบัติราชการประจำาปภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล 

ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรายงานด้านการเงินและข้อมูล

สำาคัญอื่น ๆ เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบ

ผลการดำาเนินงานตามภารกิจของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมุ่งมั่น

และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะเกดิประโยชนสู์งสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอยา่งยัง่ยนื 

 การจดัทำาหนังสอืรายงานประจำาป ๒๕๖๓ ของสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั

ฉบับนี้ สำาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่

ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ และสนับสนุนข้อมูลประกอบการจัดทำา

รายงานฯ คณะผู้จัดทำาใคร่ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ

รายงานประจำาป ๒๕๖๓ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเป็นสื่อกลาง

ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ที่สนใจ

งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับทราบผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของสำานักงาน

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั และเขา้ใจถงึบทบาท อำานาจหนา้ที ่ภารกจิ การดำาเนนิโครงการ

และกิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ

ให้ยั่งยืนและมั่นคงสืบไป
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เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ, ชีวิต วงจรธรรมชาติ, ๒๕๓๘, 

สีน้ำามันบนผ้าใบ, ๑๖๘ x ๑๘๐ ซม.
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ทำาเนียบผู้บริหารสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๖

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลภาพรวมของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๙
           •  เครื่องหมายราชการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๓
           •  ขอบข่ายของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๔
           • ข้อมูลพื้นฐานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๕
           •  ประเด็นยุทธศาสตร์/บทบาทอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย/ยุทธศาสตร์ชาติ/  ๑๖
             นโยบายรัฐบาล/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   
            • การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้างของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๒๒
           • อัตรากำาลังของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๒๓
           • งบประมาณรายจ่ายประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒๔

ส่วนที่ ๒  : ผลการดำาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สำาคัญ  ๒๕

           สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
           •  แผนงานพื้นฐาน  ๒๗
           •  แผนงานบูรณาการ  ๓๐
           • แผนงานยุทธศาสตร์  ๓๖

ส่วนที่ ๓  : รายงานการเงินของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๕๑
           •  รายงานการเงินประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๕๒
           •  หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน  ๕๖

ภาคผนวก     ๘๕

สารบัญ
หน้า
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นายโกวิท ผกามาศ
รองผูอํานวยการ 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

นางสาวสมลักษณ คล่องแคล่ว
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมงานวิจิตรศิลป 

(ทัศนศิลป) 
และรักษาการแทน ผูอํานวยการ
ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน

นางสาววิมลลักษณ ชูชาติ
ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

นางสาววิมลลักษณ ชูชาตินางสาววิมลลักษณ ชูชาติ

ทำาเนียบผู้บริหาร
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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นางรพีพร คล่องธนาคม
เลขานุการกรม

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา
ผูอํานวยการศูนยหอศิลป

นางสาวสมลักษณ คล่องแคล่ว
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสงเสริมงานวิจิตรศิลป 

(ทัศนศิลป) 
และรักษาการแทน ผูอํานวยการ
ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ
ผูอํานวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
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ทวน ธีระพิจิตร, รูปทรงและพื้นผิว หมายเลข ๓, ๒๕๒๓
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลภาพรวม
๑ส่วนที่
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อนันต์ ปาณิณต์, Let There Be Light, ๒๕๕๐



11 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ๑.  รฐับาล ภายใตก้ารนำาของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรีได้เสนอรา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดยผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วนำาเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา
 ๒. วันที่  ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม “สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เป็นหน่วยงานใหม่
ระดับกรมในกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เสนอ
 ๓. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๕ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็น
หาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัตัง้สำานกังานคณะกรรมการศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั โดยมผีูเ้ขา้ประชมุประกอบดว้ย
สมาชิกวุฒิสภา ศิลปน นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงในการดำาเนินงานวัฒนธรรม และผู้สนับสนุนจำานวนมาก 
ทุกคนมีความคิดตรงกันว่าสมควรก่อตั้งกรมนี้ และยินดีให้การสนับสนุน
 ๔.  วันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาได้ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ให้เพิ่ม สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
 ๕.  วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. .… และมีมติเห็นชอบมาตรา ๓๙ (๖) สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีมติเห็นชอบ 
ด้วยคะแนนออกเสียง ๗๙ ต่อ ๓๕
 ๖.  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
กำาหนดให้มีส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง และมีสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการมีฐานะ
เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
 ๗.  วนัท่ี ๙ ตลุาคม ๒๕๔๕ นางอไุรวรรณ เทยีนทอง รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมได้ลงนามประกาศใช้
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ภาพรวม
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ประวัติการก่อตั้ง

๑ส่วนที่
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ความจำาเปนในการจัดตั้ง
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
 ๑. องค์ประกอบท่ีสำาคัญข้ันพ้ืนฐานอันนำาไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์

ของมนุษย์ คือ ศิลปะแห่งการดำาเนินชีวิต ศิลปะนำาไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา 

การเรยีนรู ้การสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ  การยกระดับจติวิญญาณให้มคีวามละเอยีดออ่น

ไปสู่ความเป็นอิสระทางปัญญา อันเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท้ังใน

โลกปัจจุบันและอนาคต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง

ต่อการดำาเนินชีวิตของคน เพราะคนจะต้องพัฒนาปรับตัวในการใช้ศิลปะ

การดำารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีพลวัตตลอดเวลา

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็นส่วนท่ีเติมเต็มให้การดำาเนินงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความเด่นชัด 

ครอบคลุมครบทุกด้านอย่างเป็นเอกภาพ

 ๓.  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันควรได้รับการดูแล ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่ขาดตอน 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๓.๑  เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  ๓.๒  เพ่ือสร้างสรรค์ สะสม และสร้างต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม

ให้แก่สังคม

  ๓.๓  เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและศิลปะการบันเทิง  

  ๓.๔  เพ่ือใหรู้้เทา่ทนัและกา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลงของกระแส

โลกาภิวัตน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
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ความหมายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 ๑. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะ

ที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคเดียวกัน หรือในเวลา

เดียวกัน และเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเป็น

ฐานรากสำาคัญในการสร้างสรรค์

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะ

ที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยมีกระบวนแบบหรือแนวความคิด

ของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน

 ๓. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะ

ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม ่เพือ่รบัใช้สงัคมในยคุปจัจบุนัทีเ่กดิจาก

ความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์

และส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะและวัฒนธรรม

ความหมายของเครื่องหมายราชการ
 ๑. รปูร่างอสิระ พฒันามาจากภาพดวงตา มอื และ

ส่วนหนึ่งของอักษรย่อ ศ ว และ ร

 ๒. ดวงตา สื่อความหมายถึงการจับจ้องมองดู

ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย

 ๓. มือ สื่อความหมายถึงการส่งเสริมให้ศิลปะ

รับใช้ประชาชน

 ๔.  อักษรย่อ ศ ว และ ร ย่อมาจาก  ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย

 ๕. รปูตราสญัลักษณ ใชส้ทีอง หมายถึง ความเปน็

ชาติไทยและความเจริญรุ่งเรือง

ลักษณะของเครื่องหมายราชการ 
 ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ รูปร่างอิสระคล้าย

ดวงตา และมือที่กำาลังจับจีบรำาไทยเพื่อบ่งบอกหน้าท่ีของ

หน่วยงานท่ีสอดส่องดูแล และสนับสนุนส่งเสริมงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านล่างเป็นข้อความชื่อสำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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 ศิลปะที่อำานวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจมากกว่า
ประโยชน์ใช้สอย หรือส่ิงที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
และอารมณ์เป็นสำาคัญ

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในเผยแพร่และพัฒนา
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลปและประยุกต์ศิลป รวมไปถึงนำางาน
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยัมาเพิม่มลูคา่สนิค้าและบรกิาร โดยไดจ้ำาแนกงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเปน็ ๒ ประเภท คือ

วิจิตรศิลป
(Fine Art)

ขอบข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ศลิปะทีอ่ำานวยประโยชนท์างกาย มุง่เนน้ประโยชนท์างการใชส้อยมากกวา่ความงาม 
หรอืสิง่ท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางรา่งกาย ซ่ึงงานศลิปะร่วมสมยั
ในแต่ละประเภทนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วยความคิด
สร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่าง ๆ 
เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ ได้แก่ สุนทรียะและประโยชน์
เพื่อการดำารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนั้น ๆ

ประยุกตศิลป
(Applied Art)

 แตใ่นปจัจบุนั ไดจ้ำาแนกงานศลิปะร่วมสมยัออกเปน็ ๖ กลุ่มงาน ๙ สาขา ตามท่ีปรากฏในวถีิการดำารงชวีติของสงัคม
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

ศิลปะ
ร่วมสมัย

๑) ศิลปะการออกแบบ 
 แบ�งย�อยออกเป�น 
 -  เรขศิลป� 
 -  มัณฑนศิลป�
 - การออกแบบเคร�่องแต�งกาย

๒) ทัศนศิลป� 

๓) สถาป�ตยกรรม 

๔) วรรณศิลป� 

๕) ดนตร�และการแสดง 

๖) ภาพยนตร�และสื่อเคลื่อนไหว
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วิสัยทัศน
VISION

เปนองคกรชั้นนำาในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

๑. เผยแพร่และพัฒนาองคความรู้ในการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรม

 ร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป

๒. นำางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ข้อมูลพื้นฐานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พันธกิจ
MISSION

Service Mind
ความพร�อมในการให�บร�การ

Achievement 
การทํางานโดยมุ�งหวังผลสําเร็จของงานอย�างมีประสิทธ�ภาพ

Teamwork
การทํางานเป�นทีม

Relationship
ความสัมพันธ�ที่ดีต�อกันของบุคลากรในองค�กร

S

M

A

R

T

   ค่านิยมองคกร

Master
การทํางานแบบมืออาช�พ

วัฒนธรรม
อันดีงาม

ร�เร�่ม
สร�างสรรค�

บร�การ
มุ�งมั่น

ตั้งใจ
ทํางาน

วัฒนธรรม
องค�กร
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๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีหอศิลปเพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒.  ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  ทั้งในและต่างประเทศ

๓.  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๔. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งาน

  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๕.  ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๖.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน

  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๗.  ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๘.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน 

  หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทบาท
อำานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

ยุทธศาสตรสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ยุทธศาสตรที่ ๑ ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตรที่ ๓ ยุทธศาสตรที่ ๔

ศึกษา วิจัย และส่งเสริม

การเผยแพร่องค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการ

ทางศิลปะ และนวัตกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ 

สังคม และมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

บูรณาการความร่วมมือ

เชิงรุกเพื่อพัฒนางาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของทุกภาคส่วนทั้งใน

และต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร
เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงาน

ที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ให้สอดคล้องกับสังคมไทย
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   ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐

  รัฐบาลได้กำาหนดวิสัยทัศน์และแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ในระยะ ๒๐ ป โดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเปาหมายใหญ่ในการขับเคล่ือน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำาเนินการได้อย่างม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืน ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

๑. วิสัยทัศน
 ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพฒันา ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น ประกอบดว้ย 
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ๑. ยุทธศาสตรชาติด้านความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สำาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธปิไตย และมคีวามสงบเรยีบรอ้ยในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัชาต ิสงัคม ชมุชน มุง่เนน้การพฒันาคน 
เครือ่งมอื เทคโนโลย ีและระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญใ่หม้คีวามพร้อมสามารถรับมอืกบัภยัคกุคามและ
ภยัพบัิตไิดท้กุรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง ควบคูไ่ปกบัการปองกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นความมัน่คง
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์ต่อการดำาเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปาหมายที่กำาหนด
 ๒. ยทุธศาสตรชาตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มเีปาหมายการพฒันาทีมุ่ง่เนน้
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอ่ืน ๆ นำามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศในมติติา่ง ๆ  ทัง้โครงขา่ยระบบคมนาคมและขนสง่ โครงสรา้งพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและดจิทิลั และการปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์
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ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครฐัใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายได้และการจ้างงานใหม ่ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทนุ
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมลำ้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
 ๓. ยทุธศาสตรชาตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย มเีปาหมายการพฒันา
ที่สำาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง 
กาย ใจ สตปิญัญา มพัีฒนาการทีด่รีอบด้านและมสุีขภาวะทีดี่ในทกุชว่งวยั มจิีตสาธารณะรับผิดชอบต่อสงัคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
 ๔. ยุทธศาสตรชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สำาคัญที่ให้ความสำาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำา เพ่ือส่วนรวม 
การกระจายอำานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำาประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
 ๕. ยทุธศาสตรชาตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสำาคัญเพ่ือนำาไปสู่การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
ใช้พื้นท่ีเป็นตัวตั้งในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝายท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในแบบทางตรงใหม้ากทีส่ดุเทา่ท่ีจะเปน็ไปได ้โดยเปน็การดำาเนนิการบนพืน้ฐานการเตบิโตรว่มกนั ไมว่า่จะเปน็
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
 ๖. ยุทธศาสตรชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สำาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
สว่นรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาทหนว่ยงานของรฐัทีท่ำาหนา้ที่
ในการกำากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนำานวตักรรม เทคโนโลยขีอ้มลูขนาดใหญ ่
ระบบการทำางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล
มปีระสทิธิภาพ และนำาไปสูก่ารลดความเหลือ่มลำา้และเอือ้ตอ่การพฒันา  โดยกระบวนการยตุธิรรมมีการบรหิาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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นโยบายรัฐบาล

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
 ๑.   การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
 ๒.   การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 ๓.   การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 ๔.   การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
 ๕.   การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 ๖.   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 ๗.   การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
 ๘.   การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 ๙.   การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 ๑๐.  การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
 ๑๑.  การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
 ๑๒.  การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ กระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

 ๑.   การแก้ไขปัญหาในการดำารงชีวิตของประชาชน 
 ๒.   การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 ๓.   มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 ๔.   การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 ๕.   การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 ๖.   การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 ๗.   การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๘.   การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการท้ังฝายการเมือง และฝายราชการประจำา 
 ๙.   การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำาเนินการเพื่อแก้ไข
   เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
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       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นโยบายหลัก ๔ ประการ

สืบสาน
ประการที่ ๑ ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
 ๑.๑  ถวายงานพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความจงรักภักดี
และสำานกึในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ เพือ่เทดิทนูและธำารงไวซ่ึ้งสถาบนัอนัสูงสุดของปวงชนชาวไทย
 ๑.๒ ดำาเนินงานตามพระราชดำาริ ส่งเสริมการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเพื่อไปสู่
วัฒนธรรมเพื่อคุณค่า และวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า
 ๑.๓  ทำานบุำารงุศาสนาใหม้คีวามเขม้แขง็ สง่เสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนา ใหม้บีทบาทในการเผยแพร่
คำาสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ
และสังคม

รักษา
ประการที่ ๒ ด้านการรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
 ๒.๑  ส่งเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรบุคคลทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ศิลปนแห่งชาติ ปูชนียบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาจิตวิญญาณ ผู้นำาศาสนา ให้มีส่วนร่วมเป็นแม่พิมพ์ 
(Role Model) ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้
 ๒.๒  ปลุกกระแสความเป็นไทย (Thainess) สรา้งจติสำานกึ สง่เสรมิคา่นยิมและอตัลกัษณค์วามเปน็ไทย 
ผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
 ๒.๓  ผลักดันนโยบายการจัดการพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน
ที่สำาคัญ ได้แก่
  ๑)  ตรวจสอบข้อมูล และสำารวจพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพื่อจัดทำาแผนการบูรณาการ
   การบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
  ๒)  บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
   เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปองกันปัญหาการบุกรุกมรดกวัฒนธรรม และแนวทางการ
   แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์
  ๓)  จัดทำาแผนบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย
   ที่เกี่ยวข้องบางมาตรา เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ และเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
   ที่บุกรุกพื้นที่มรดกวัฒนธรรม โดยไม่ตั้งใจ
  ๔)  นำาแผนบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม ด้านการแก้ไขปัญหา การบุกรุก
   มาทดลองปฏิบัติ 
 ๒.๔  ส่งเสริมการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สนองต่อนโยบายการเตรียมคนไทยสู่
ศตวรรษ ที่ ๒๑ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการอนุรักษ์ ทำานุบำารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
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 ๒.๕  สนบัสนนุการจัดทำาและบริหารจัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่(BIG DATA) เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางแลกเปลีย่น
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ เผยแพร่ รักษาและทำานุบำารุงสมบัติ
ของชาติ
 ๒.๖  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
อารยประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคมไทยและนานาอารยประเทศ
 ๒.๗  ผลกัดันการพัฒนาศนูยว์ฒันธรรมแหง่ใหมเ่พือ่เปน็ศนูยก์ลางการแสดง การประชมุ การถา่ยทอด
องค์ความรู้ การนำาเสนอวิชาการและปฏิบัติการ

ต่อยอด
ประการที ่๓ การตอ่ยอดวฒันธรรม ด้วยการนำาคณุคา่ของวฒันธรรม สรา้งสรรคสินคา้และบรกิาร 
(Creative Culture) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
ทางวัฒนธรรม
 ๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
การนำาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น
ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 ๓.๒  สง่เสรมิและสนบัสนนุความรว่มมอืใหเ้กดิสถาบนัวฒันธรรมสรา้งสรรค ์สรา้งมาตรฐานผลติภณัฑ์
และบริการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 ๓.๓  สนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ 5F คือ 
๑) อาหาร (Food) ๒) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ๓) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion) 
๔) มวยไทย (Fighting) และศิลปะการปองกันตัวแบบไทย และ ๕) เทศกาล ประเพณี (Festival) 
โดยการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 ๓.๔  ส่งเสริมให้มีเวทีและพื้นที่เชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 ๓.๕  สนับสนุนให้เกิดการสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศการร่วมลงทุน (Eco System) 
ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยพัฒนา นักลงทุน นักการตลาดและผู้ประกอบการหน้าใหม่
 ๓.๖  ส่งเสริมการนำานวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดค้นและวิจัย 
ออกแบบผลงาน ผลิตสินค้าและบริการทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยเครื่องมือ
ทางการตลาดสมัยใหม่

หลักธรรมาภิบาล
ประการที่ ๔ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม 
(Value Creation)
 ๔.๑  ผลักดันการจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติพร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
ศูนย์คุณธรรม จัดตั้งคณะทำางานดำาเนินการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 ๔.๒  เรง่รดัขบัเคลือ่นการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศลิปะ วฒันธรรม การศาสนา 
คุณธรรม และจริยธรรม โดยประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม 
และส่งเสริมให้มีการวางหลักสูตรการเรียนรู้เสริมภายในท้องถิ่น
 ๔.๓  เร่งสร้างสรรค์วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ด้วยการนำามิติทางวัฒนธรรมมาสร้างค่านิยม
และจิตสำานึกที่ดีให้กับสังคมไทย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เคารพ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้าง
ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู�อํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมงานวิจิตรศิลป (ทัศนศิลป)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สถาบันศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

- กลุ่มอำานวยการ 

- กลุม่บรหิารงานบุคคล 

- กลุ่มคลังและพัสดุ 

- กลุ่มแผนงาน 

- กลุ่มส่งเสริมและ

 พัฒนาเครือข่าย

- กลุ่มบริหารกองทุน

 สง่เสริมศลิปะรว่มสมัย

- กลุ่มส่งเสริม

 งานทัศนศิลปและ

เชิดชูเกียรติศิลปน 

- กลุ่มบริหารจัดการ

หอศิลป

- กลุ่มวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ 

- กลุ่มเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

รองผู้อำานวยการ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ศูนยหอศิลปสำานักงาน
เลขานุการกรม

ศูนยเครือข่ายสัมพันธ
และแหล่งทุน
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หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกองทุน รวมทั้งสิ้น

 ผู้บริหาร ๔ - - ๔

 สำานักงานเลขานุการกรม (สลก.) ๒๐ ๖ - ๒๖

 ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน (ศท.) ๑๑ ๒ ๓ ๑๖

 ศูนย์หอศิลป (ศห.) ๑๓ ๔ - ๑๗

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สร.) ๙ ๔ - ๑๓

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ๑ - - ๑

 กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.) ๑ - - ๑

               รวมทั้งสิ้น ๕๙ ๑๖ ๓ ๗๘

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

อัตรากำาลังสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แผนภูมิแสดงจำานวนข้าราชการและพนักงานราชการ 
โดยแยกตามสำานัก/ศูนย/สถาบัน และกลุ่มงาน
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งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
วงเงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร แยกตามประเภทงบ ดังนี้

ที่ ประเภทงบ จำานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
๑ งบบุคลากร ๒๖,๐๖๒,๒๐๐ ๑๐.๖๑
๒ งบดำาเนินงาน ๖๕,๔๖๖,๗๐๐ ๒๖.๖๔
๓ งบลงทุน ๓๐,๓๑๘,๔๐๐ ๑๒.๓๔
๔ งบเงินอุดหนุน ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๖๖
๕ งบรายจ่ายอื่น ๑๑๔,๘๘๕,๗๐๐ ๔๖.๗๕

          ๒๔๕,๗๓๓,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

แผนภูมิ
งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ปงบประมาณ จำานวนเงิน (บาท)

๒๕๖๑ ๒๗๔,๘๐๓,๙๐๐
๒๕๖๒ ๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐
๒๕๖๓ ๒๔๕,๗๓๓,๐๐๐

๒๕๖๑    
๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๒    ๒๕๖๓   

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

รวมทั้งสิ้น
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒ส่วนที่

ผลการดำาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมที่สำาคัญ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
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ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์, LEFTOVER PAINTING, ๒๕๖๒
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๒ส่วนที่ผลการดำาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สำาคัญ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๑. แผนงานพื้นฐาน
 
 ๑. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร
  -   กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐยุคใหม่ โดยมีธรรมะบรรยาย เรื่อง แค่พลิกความคิด 
ชีวิตก็เปลี่ยน โดย พระมหาภานุมาศ ภานุรังสี เปรียญธรรม
๖ ประโยค วัดบุญรอดธรรมาราม และ บรรยายพิเศษ เร่ือง คุณธรรม 
จริยธรรมของข้าราชการ โดย นายจำารัส ศักด์ิจิรพาพงษ์ จัดเม่ือ
วันศุกร์ท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องแถลงข่าวชั้น ๑ 
อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม
  -  กิจกรรมส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกฎหมายทรัพยสิน
ทางปญญา ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดเมื่อวันที่ ๒๔ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ ณ ศนูยป์ระชมุชัน้ ๘ อาคารวฒันธรรมวศิษิฏ ์
กระทรวงวัฒนธรรม โดย นางสาวจิตติมา ศรีถาพร ผู้อำานวยการ
สำานักกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญา บรรยายในหัวข้อ กฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย
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 ๒. การอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัย
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำาเนินการให้เงินอุดหนุน
ส่งเสริมศิลปนและองค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและ
ตา่งประเทศ ในโครงการรว่มสมยั Creative คอื โครงการทีส่ำานกังานฯ 
เป็นผู้กำาหนดแนวคิด (Concept) ของโครงการแต่ละสาขา 
โดยนำายุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเก่ียวกับ
งานด้านศิลปะ วัฒนธรรม มาเป็นตัวกำาหนดแนวคิด (Concept) 
โดยสนับสนุน โครงการที่เปดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ประสงค์
จะสร้างงานทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และองค์กรเครือข่าย
ได้มีโอกาสสร้างงาน
 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำานักงานฯ ดำาเนินการ
พิจารณาให้เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปนและองค์กรเครือข่าย
ศิลปะร่วมสมัย วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) 
จำานวนทั้ งสิ้น  ๒๗ โครงการ มีศิลปนที่ ได้ รับงบอุดหนุน 
จำานวน ๒๗ ราย โดยแต่ละรายได้บรูณาการทำางานกับเครือขา่ยศิลปน
อื่น ๆ ไม่ตำ่ากว่า ๑๗๐ เครือข่าย และแต่ละโครงการมีจำานวน
ผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ คน  
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สนับสนุนงบอุดหนุน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๒๗ โครงการ 

ในวงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)

ลำาดับ โครงการ
๑. โครงการการสร้างสรรค์ชุดประจำาชาติ

๒. โครงการวีดิทัศน์ อยากทำา ตอน เรื่องของเขา : ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ

๓. โครงการ “มรดกใหม่ Vibes”  พื้นที่ศิลปะการแสดงเพื่อสร้างศิลปนร่วมสมัย

๔. โครงการ“ภูมิ รมณีย์”

๕. โครงการพื้นที่ศิลปะริมน่าน “Nan Riverside Arts Space”

๖. การแสดงมหาอุปรากรอิงประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สอง เรื่อง “เฮเลนา ซิโตรโนวา”

๗. โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อำาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

๘. โครงการเทศกาลละครกรุงเทพ ๒๕๖๒

๙. เทศกาลศิลปะเมืองหัวหิน Hua Hin Art Festival 2020

๑๐. โครงการ “แขกไปใครมา”

๑๑. นิทรรศการภาพถ่ายฝพระหัตถ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    

 สยามบรมราชกุมารี ประจำาป ๒๕๖๒

๑๒. เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียนครั้งที่ ๕

๑๓. การแขง่ขนัเตน้นานาชาตชิงิถว้ยพระราชทานสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ  

 สยามบรมราชกุมารี ATOD International Dance Competition 2020

๑๔. นิทรรศการประจำาปขัวศิลปะ ครั้งที่ ๘ “Infi nity of Art Inspiration แรงบันดาลใจแห่งศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด”

๑๕. โครงการเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปะวิถี จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๔

๑๖. โครงการจัดพิมพ์นวนิยายจุติเป็นภาษาอังกฤษ

๑๗. โครงการการจัดแฟช่ันโชว์แบรนด์ Sirivannavari Bangkok Spring/Summer 2020 และAutumn/Winter 2020

๑๘. โครงการสรรสร้างสังคมด้วยดนตรีสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย (เพื่อน้องผู้พิการทางสายตา)

๑๙. โครงการจัดศิลปกรรมร่วมสมัยและเชิงปฏิบัติการบนสื่ออินเตอร์เน็ตสังคมออนไลน์

๒๐. โครงการศิลปะบำาบัดทุกข์ บำารุงสุข “หยุดเชื้อ อยู่บ้าน สร้างงานศิลป เพื่อแผ่นดิน สู้วิกฤตโควิด - ๑๙”

๒๑. โครงการการ์ตูนร่วมสมัยสู้วิกฤต โควิด-๑๙

๒๒. โครงการขอรับเงินทุนอุดหนุน ภาพยนตร์เรื่อง MEMORIA

๒๓. โครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน”

๒๔. โครงการ “พลังเพลง พลังศิลป พลังใจ” (เพื่อคนไทยสู้ภัยโควิด)

๒๕. โครงการประพันธ์บทเพลงร่วมสมัยบันทึกเหตุการณ์ระบาดใหญ่ (Pandemic)  2019

๒๖. โครงการต้นกล้าหัวใจไทย : การแสดงร่วมสมัยปลูกความเป็นไทยในใจเยาวชน

๒๗. โครงการเขียนไทย : ราชบุรี
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ด้านความมั่นคง
ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง   
แผนแม่บทย่อยที่ ๒ การปองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

๒. แผนงานบูรณาการ

๑. โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
    ๑.๑ กิจกรรมเล่าเรื่องชายแดนใต้
     วัตถุประสงค
     -  เพือ่เปดโอกาสใหเ้ยาวชน และประชาชนในพืน้ท่ี ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปตัตาน ียะลา นราธวิาส) 
และ ๔ อำาเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทว ีสะบา้ยอ้ย) ได้เรยีนรู้ความแตกต่างหลากหลายและคน้ควา้หาขอ้มลู
ในพื้นที่อันเป็นถิ่นเกิดของตนเอง
 -  เพื่อให้คนในพื้นที่ภาคใต้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและสามารถถ่ายทอดเรื่องราว
จากท้องถิ่นให้ผู้อ่านทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้น ผ่านงานเขียน
 -  เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ 
     -  เพื่อให้เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ เผยแพร่เรื่องราวในพื้นที่ให้คนไทยเข้าใจ
และเข้าถึงต้นตอของปัญหา แล้วร่วมกันหาทางออก

      กลุ่มเปาหมาย
     -  เยาวชน และประชาชน ทั้งในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้

  ผลการดำาเนินงาน 
  -  โครงการประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา ป ๒๕๖๓ เปดรับสมัครประกวดงานเขียนที่มีเนื้อหา
ของงานเขียน เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ 
อำาเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) ที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น หรือศิลปวัฒนธรรม 
ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ป ๒๕๖๓ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น ๓๓๐ ผลงาน แบ่งเป็น ระดับ
ประถมศึกษา ๔๔ ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา ๗๕ ผลงาน ระดับอุดมศึกษา ๕๔ ผลงาน ระดับประชาชนทั่วไป ๗๙ 
ผลงาน และกวีนิพนธ์ (ไม่จำากัดอายุ) ๗๘ ผลงาน คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินให้มีผู้ได้รับรางวัล ๔๐ ผลงาน 
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สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัไดจ้ดัพมิพผ์ลงานดังกล่าว เปน็หนงัสอื “ในวนัทีส่ายลมแหง่ภเูขาโบราณนำาทาง
เราไป” เพือ่เผยแพรใ่หแ้กส่ถาบนัการศึกษา หอ้งสมดุ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูส้นใจตอ่ไป ทัง้นี ้เปน็ทีน่า่ยนิดวีา่ 
ผลงานเขยีนในปนีม้คีณุภาพดขีึน้กวา่ทกุปอยา่งนา่สนใจ กรอบแนวคดิการประกวดในปนีเ้ปดกวา้งมากขึน้กวา่
ปทีผ่า่นมา จงึทำาใหเ้นือ้หามคีวามหลากหลาย และนา่สนใจ นบัเปน็ภาพสะทอ้นถงึวถิวีฒันธรรม อตัลกัษณท์อ้งถิน่
ของพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนใต้เป็นอย่างดี
     -  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมพลังบุคลากรภาษาไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” 
ภายใต้โครงการเล่าเรื่องชายแดนใต้ ป ๒๕๖๓ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๓ 
กมุภาพนัธ ์๒๕๖๓ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา เพือ่เปดโอกาสให้ครภูาษาไทยใน
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ ๔ อำาเภอของสงขลา คือ จะนะ เทพา นาทวี 
และสะบ้าย้อย จำานวน ๔๑ คน
     -  กจิกรรมอบรมการสรา้งสรรคง์านเขยีนและการเรียนรูศ้ลิปวฒันธรรมใน ๔ จงัหวดัภาคใต ้ซ่ึงจดัขึน้
เป็นประจำาควบคู่กับการประกวดนั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ทำาให้จำาเป็นต้องปรับแผนกิจกรรมการอบรมในพื้นที่เป็นการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
ผา่นชอ่งทางออนไลน ์นบัเป็นครัง้แรกทีไ่ดด้ำาเนนิการในรปูแบบและชอ่งทางใหม ่ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งดยีิง่
และยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทั่วประเทศ

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้ (สู่สากล)
     วัตถุประสงค
     -  เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัย 
และเปดพืน้ท่ีให้กบัศลิปนในพืน้ท่ีชายแดนภาคใต ้ไดร้ว่มสรา้งสรรค์
ผลงานศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
     -  เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
องคค์วามรูด้า้นศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่และศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั 
สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นส่ือกลาง
ในการสรา้งความสมานฉนัท ์และการอยูร่ว่มกนัแบบพหวุฒันธรรม   
     -  เพือ่สนบัสนนุการต่อยอดทางภูมปิญัญา นำานวตักรรม
มาผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย
ที่มีคุณค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 
  -  เพือ่สรา้งสนุทรยีะและความซาบซ้ึงในคณุคา่ของงาน
ศิลปะร่วมสมัย



32 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ผลการดำาเนินงาน
      -  การพัฒนาลวดลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” 
นำานักออกแบบเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ จำานวน ๔ ท่าน 
ได้แก่ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์ และนายเอก ทองประเสริฐ พัฒนา
ลวดลายผ้าให้แก่ชุมชน ลงพ้ืนที่กิจกรรมการพัฒนาลวดลายผ้า 
ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แบ่งออกเป็น 
๒ เส้นทาง คือ เส้นทางที่ ๑ จังหวัดสงขลาและจังหวัดยะลา 
โดย นายธีระ ฉันทสวัสด์ิ ลงพ้ืนที่ ๒ ชุมชนในจังหวัดสงขลา  
ได้แก่ มีดีนาทับ นาหม่อมบาติก และจังหวัดยะลา ได้แก่ 
ศรียะลาบาติก และอาดือนันบาติก เส้นทางที่ ๒ จังหวัดปัตตานี 
และจังหวัดนราธิวา โดยนายเอก ทองประเสริฐ ลงพื้นท่ี
จังหวัดปัตตานี ได้แก่ บาติกเดอ นารา รายาบาติก และ
จังหวัดนราธิวาส ได้แก่ ซาโลมา ปาเตะ และบ้านบาโง

      -  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้” โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ นายหิรัญกฤษฏ์ิ ภัทรบริบูรณ์กุล และนายทรงวุฒิ ทองท่ัว 
แก่เครือข่ายชุมชนในพื้นที่ เม่ือวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๓  
ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดังกล่าว เป็นการจัดอบรมการทำาหน้ากากอนามัยจากผ้าบาติก
และผ้าเพอร์ม่า โดย คุณทรงวุฒิ ทองทั่ว และเครื่องประดับจาก
เศษผา้บาติก โดย คณุหริญักฤษฏิ ์ภทัรบรบิรูณก์ลุ ซ่ึงผูเ้ขา้รว่มอบรม
ในครั้งนี้  ประกอบด้วยกลุ่มชุมชนผู้ผลิตผ้าบาติกในพื้นที่  
วิทยาลัยชุมชน ผู้ ไ ด้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ เจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ 
และผู้ประกอบการท่ีเป็นเครือข่ายในการพัฒนาลวดลายผ้า
ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวนกว่า ๒๐๐ คน 
โดยได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ประโยชน์และจะนำาไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ต่อไป

     -  การเผยแพร่ผลการดำาเนินงาน ได้แก่ ๑) เผยแพร่ผลงาน
การออกแบบผา่นนิตยสาร LIPS และนติยสารออนไลนฃ์เผยแพร่
ผลงานและช่องทางการติดต่อผู้ประกอบการ จำานวน ๕๐๐ เล่ม
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ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นที่ ๕ การท่องเที่ยว 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรคและวัฒนธรรม

๑. โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวฒันธรรมสรา้งสรรคเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั
    ๑.๑ กิจกรรมสร้างสรรคศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
     วัตถุประสงค
     -  เพื่อค้นหาอัตลักษณ์และนำามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและ
บริการทางวัฒนธรรมผ่านการออกแบบที่ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปะ
รว่มสมยั มาเป็นพ้ืนฐานในการสง่เสรมิศกัยภาพทางเศรษฐกิจและสงัคม
ให้กับชุมชน
     -  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบร่วมสมัยให้แก่
ชุมชนหรือประชาชนทั่วไปท่ีสนใจ สามารถนำาความรู้ที่ได้ไปพัฒนา
ต่อยอด สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 - เพื่อนำาเอาองค์ความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาใช้พัฒนา
ต่อยอดอัตลักษณ์ท่ีมีต้นกำาเนิดจากทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของชุมชน
อกีทัง้ยงัเป็นการเผยแพรแ่ละประชาสัมพนัธจ์งัหวดัใหเ้ปน็ทีรู่จ้กัมากขึน้
     -  เพื่อกระตุ้นให้ เกิดการตระหนักถึงความสำาคัญของ
การสร้างสรรค์อย่างมีอัตลักษณ์ภายใต้กรอบแนวคิดทางทรัพย์สิน
ทางปัญญา อันจะเป็นหนทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างยั่งยืนต่อไป

 ผลการดำาเนินงาน
     -  จำานวนศิลปน/เครอืข่าย/องคก์รเครอืขา่ย/ผูส้นใจทีเ่ขา้รว่ม
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำานวน ๑,๑๐๐ คน (จาก ๔ จังหวัด ได้แก่ 
ชลบุร ี๔๕๐ คน ภูเกต็ ๓๐๐ คน สโุขทยั ๒๐๐ คน และราชบรุ ี๑๕๐ คน) 
     -  การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบท่ีเกิดจากการพัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมใน ๔ จังหวัด ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น (๓๓ อำาเภอ และ ๑ เขตการปกครองพิเศษ (พัทยา) ได้ผลงาน
จำานวน ๓๕ ชุดผลงาน (จาก ๓๓ อำาเภอ ๑ เขตการปกครองพิเศษ 
และ ๑ กลุ่มผู้ประกอบการพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต)
    -  จัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบ
ทีแ่สดงถึงอัตลกัษณ์ท้องถ่ิน จำานวน ๑ นทิรรศการ มผีูเ้ขา้ชมนทิรรศการฯ 
จำานวน ๓,๕๐๐ คน
     -  จดัพมิพ์หนงัสอืรวบรวมผลงานด้านการออกแบบท่ีแสดงถึง
อัตลักษณ์ท้องถิ่น ๑,๐๐๐ เล่ม
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 ๑.๒  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปนเมืองแห่งศิลปะ
      วัตถุประสงค
       -  เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเมืองศิลปะเป็นเมืองศิลปะอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
       -  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คนในชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความร่วมมือกับสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
เพื่อผลักดันให้จังหวัดกระบ่ีเป็นเมืองศิลปะและก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์ตามหลักขององค์การยูเนสโก
ในอนาคต
      -  เพื่อก่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
เข้าสู่จังหวัดเมืองศิลปะและประเทศไทยจากการท่องเท่ียว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการ
ของชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

       กลุ่มเปาหมาย
       คนในจังหวัดเมืองศิลปะ ศิลปน เด็ก นักเรียน นักศึกษา องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน  

   ผลการดำาเนินงาน
       -  จังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๔ กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๙๒๐ คน ได้แก่ 
    ๑)  พิธีเปดงานมหกรรมศิลปะมีชีวิต Living Arts Korat 2020   
    ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการประพันธ์เพลงร่วมสมัย "เลือดใหม่ดนตรีไทยร่วมสมัยโคราช" 
Young Blood in Korat ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๓ ภายใต้โครงการ/กิจกรรมมหกรรมศิลปะมีชีวิต 
Living Arts Korat 2020 
    ๓)  อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประติมากรรมชุมชน” ๔) ประกวด “ประติมากรรมแมวโคราช” 
ระดับเด็ก และเยาวชน 
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       -  จังหวัดเชียงราย 
     ๑.  เทศกาลเชียงรายเมืองศิลปะ จำานวน ๒ กิจกรรม
 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน ๓๕,๐๐๐ คน มีรายได้จากการจำาหน่ายสินค้า
ของทีร่ะลกึ จำานวน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ไดแ้ก่ ๑) กจิกรรมพาวลิเลยีนรว่มสมยั 
เชียงรายเมอืงศลิปะ “Chiangrai Art Pavilion” เมือ่วนัท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๓  - 
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒) กิจกรรมถนนศิลปะ ณ งานบอลลูนไร่สิงห์ปาร์ค 
เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   ๒.  นทิรรศการ "สถิตในดวงใจตราบนจินรินัดร"์ เมือ่ระหวา่ง
วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๒ มีผู้เข้าชมเฉลี่ยประมาณ ๓,๕๐๐ คน
   ๓. กิจกรรมการแสดงร่วมสมัยในงาน “วันถวัลย์ ดัชนี” 
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การสนับสนุนกิจกรรมการแสดง
นาฏกรรมล้านนาร่วมสมัย โดยศิลปนร่วมสมัยสาขาศิลปะการแสดง 
กลุ่มเดอะไทยส์ จำานวน ๒ ชุดการแสดง ได้แก่ “นาฏะสิระมาลีสักกา
Five Aggregates dance” และ “ฟอนมหิงสา”
         ๔. การถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย รายการ 
Artist’s life จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ
ขัวศิลปะเชียงราย ได้ปรับรูปแบบ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะ
ในพืน้ท่ีให้มคีวามสอดคลอ้งและเช่ือมโยงให้การดำาเนนิงานไดอ้ยา่งต่อเนือ่ง
โดยส่งเสริมให้ศิลปนร่วมสมัยในท้องถิ่นได้ถ่ายทอด องค์ความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านสื่อออนไลน์
         ๕.  กิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้
       ๑)  กจิกรรมเปดบา้นศลิปน ในเสน้ทางที ่๑ ประกอบดว้ย 
๓ อำาเภอ ได้แก่ อำาเภอขุนตาล อำาเภอเทิง และอำาเภอเมือง 
      ๒)  นิทรรศการศิลปะ Art Bridge Water Color #2
Exhibition 2020 
      ๓) จัดทำาแผ่นพับบ้านศิลปนเชียงราย ๖๕ หลัง 
จำานวน ๕,๐๐๐ แผ่น
      ๔) จดัทำาหนงัสอื “พลวตัร่วมสมยั : เชียงรายเมอืงศลิปะ” 
จำานวน ๑,๕๐๐ เล่ม 
      ๕)  จัดทำาหนังสือไกด์บุค บ้านศิลปน ๘๗ หลัง 
จำานวน ๓,๐๐๐ เล่ม
  -  จังหวัดกระบ่ี โครงการกระตุ้นเศระฐกิจตามแนวทาง
การทอ่งเท่ียววิถีใหม ่: Krabi New Normal, Krabi Art City Krabi WE CARE
ภายใต้งานเทศกาลยลเมืองศิลป กินของหรอย ณ ลานปูดำา อำาเภอเมือง 
จังหวัดกระบี่ เมื่อระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีกิจกรรม
การแสดงรว่มสมยั สตรีท อารต์ นทิรรศการศลิปะมชีวิีต มผู้ีเขา้ร่วมกจิกรรม
จำานวน ๑๕,๐๐๐ คน
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ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม 
แผนแม่บทย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างทุนทางสังคม

๑. โครงการส่งเสริมภาพลักษณทางวัฒนธรรมและนำาความเปนไทยสู่สากล
    ๑.๑ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย
 •  กิจกรรมมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติเวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘ 

       วัตถุประสงค
     -  เพื่อส่งเสริมบทบาทของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการเป็นผู้นำาพัฒนาองค์ความรู้
การสรา้งสรรคศ์ลิปวฒันธรรมรว่มสมยัของประเทศ และส่งเสริมสนบัสนนุการเผยแพร่ แลกเปล่ียนศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัยสาขาทัศนศิลปในเวทีระดับนานาชาติ
       -  เพือ่พัฒนาศกัยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานศลิปะและการบรูณาการทกัษะการบริหารจดัการงาน
ศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
       -  เพือ่เผยแพรแ่ลกเปลีย่นองคค์วามรู ้ความเขา้ใจ ทางศลิปะ และสง่เสรมิความชืน่ชมในสนุทรยีศาสตร ์
ความงดงามของผลงานศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย  
       -  เพือ่กระชบัสมัพันธไมตรีระหวา่งประเทศไทยกบันานาประเทศโดยอาศยัการสง่เสรมิและสนบัสนนุ
ด้านศิลปะร่วมสมัยเป็นสื่อกลาง
   -  เพื่อพัฒนางานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้กับศิลปน วงการศิลปะ และสังคมไทย
ในระยะยาว

๓. แผนงานยุทธศาสตร
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     ผลการดำาเนินงาน
    สำานักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั รว่มงานมหกรรมศลิปะนานาชาต ิ
เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยในปนี้ ศิลปนผู้จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ 
นายปัญญา วิจินธนสาร นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ สองศิลปนแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป และนายกฤช งามสม ศิลปนสื่อสมัยใหม่ ซ่ึงมีนายธวัชชัย สมคง 
ทำาหน้าที่ภัณฑารักษ์นิทรรศการศาลาไทย (Thai Pavalion) ภายใต้แนวคิด 
“โลกยังคงหมุนไป” (The Revolving World) มีจำานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม จำานวน ๓๕,๐๐๐ คน เกดิเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ในและตา่งประเทศ 
ศิลปนได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นตามเทคนิคและแรงบันดาลใจ โดยงานศิลปะ
ร่วมสมัย สาขาทัศนศิลปของศิลปนไทยได้รับส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การเผยแพร่แลกเปลีย่นและขยายบทบาทของสำานักงานฯ ไปสู่ในระดบันานาชาติ
มากขึน้ และสามารถพฒันางานดา้นเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์สรา้งรายได้ใหก้บัศิลปน 
วงการศิลปะและสังคมไทย

  
 ๑.๒  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยและนำาความเปนไทยสู่สากล
     •  กิจกรรมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง

      วัตถุประสงค
      - เพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
ของประเทศไทยและในพื้นที่แถบลุ่มนำ้าโขง โดยผ่านการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
      -   เพือ่ใชศ้ลิปวฒันธรรมรว่มสมยัในการสรา้งความสมัพนัธ์
อันดีภายในประเทศไทย และพื้นที่แถบลุ่มนำ้าโขง
         -  เพื่อใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นทุนทางวัฒนธรรม 
ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกับพื้นที่แถบลุ่มแม่นำ้าโขง และนานาชาติ
      -  เพื่อสนับสนุนให้ศิลปนและเครือข่าย ได้มีพื้นที่ในการ
จดัแสดงผลงานศลิปะ ตามพนัธกจิของสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย
 
      ผลการดำาเนินงาน
      เป็นโครงการที่มุ่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของ
ประเทศไทย แลกเปลีย่นองคค์วามรูเ้รือ่งศลิปวฒันธรรมรว่มสมัยระหวา่ง
พื้นที่ลุ่มแม่นำ้าโขงอันจะนำาไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างมูลค่าในเชิงการท่องเที่ยว การสร้างมูลค่าสินค้าที่ได้จาก
การแลกเปล่ียนองค์ความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงของการพัฒนางาน
ให้เหมาะสมกับตลาดของไทยและนานาชาติ
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             -  มีกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ไทยสู่สากล จำานวน ๑๕ กิจกรรม มีจำานวนผู้ประกอบการ ภาคีเครือข่าย
ศิลปน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยไทยสู่สากล ประมาณ ๘,๐๐๐ คน 
   ๑.  จังหวัดเลย มีกิจกรรม ดังนี้  ๑) การแสดงงาน
ศิลปวัฒนธรรม หน้ากากผีตาโขนร่วมสมัย และการแสดงแฟชั่นโชว์ 
จากผืนผ้า...สู่สายตาชาวโลก The phitakhon mask performance 
& fashion show ๒) ขบวนกลองยาวชุดผีตาโขนร่วมสมัย PhiTaKhon 
Contemporary Dance ๓) การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ด้านศลิปวฒันธรรม
ร่วมสมัย หน้ากากผีตาโขน ร่วมกับ สปป.ลาว 
             ๒.  จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมการประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๒) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำาว่าวร่วมสมัย ๓) กิจกรรม
วรรณกรรมสองฝังของนัง่มองปากซัน ๔) กจิกรรมการแขง่ขนั การประกวดว่าว
ร่วมสมัย 
             ๓. จังหวัดหนองคาย มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรมอบรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้เทคนิคการวาดภาพด้วยสีโปสเตอร์ ๒) กิจกรรมอบรม
การแสดงดนตรีสากลสองฝังโขง ๓) กิจกรรมจัดนิทรรศการภาพวาดด้วย
สีโปสเตอร์ การแสดงดนตรีสากลสองฝังโขง 
             ๔.  จังหวดัมกุดาหาร มกีจิกรรม ดงันี ้๑) กจิกรรมการประชุม
เชงิปฏบิติัการออกแบบผ้าพ้ืนเมอืงร่วมสมยั ๒) กจิกรรมการประกวดผลงาน 
และการแสดงแบบ ผ้าพ้ืนเมอืงร่วมสมยั ๓) กจิกรรมการเสวนางานเทศกาล
ศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ๔) กิจกรรมวาดภาพศิลปะร่วมสมัยบนกำาแพง 
หรอืวาดบนวสัดอุืน่จดัวางในพืน้ทีส่าธารณะ ๕) การแสดงผลงานของศิลปน 
เพ่ือบันทึกภาพจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์โครงการเทศกาลร่วมสมัยลุ่มแม่นำา้โขง 
ณ จังหวัดมุกดาหาร 
   ๕. จังหวัดอำานาจเจริญ มีกิจกรรม ดังนี้ ๑) กิจกรรม
การอบรมการทำาหน้ากากยักษ์คุ ๒) การเสวนาทางวิชาการ ๓) การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้าน จังหวัดอำานาจเจริญ



39 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒. โครงการส่งเสริมอัตลักษณไทยและความเปนไทย
 ๒.๑ โครงการสง่เสรมิอตัลกัษณไทยและความเปนไทย
           • กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่  ๕ 
(The 5th Bangkok Art Festival) 

   วัตถุประสงค
    -  เพื่อนำามิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เชื่อมโยง
การท่องเที่ยว ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐
             - เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และสุนทรียะ ให้แก่เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป
   - เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติ
ต่อไป
    -  เพื่อสนับสนุนให้ศิลปนและเครือข่าย ได้มีพื้นที่
ในการจัดแสดงผลงานศิลปะ ตามพันธกิจของสำานักงาน
ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เพือ่กอ่เกดิพลงัขบัเคลือ่น ตอ่ยอด สง่เสรมิ
ผลงานในระดับอาเซียนต่อไป

   ผลการดำาเนินงาน
   สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัดำาเนนิการจดัเทศกาลศลิปะแหง่กรงุเทพมาแลว้ ๔ ครัง้ โดยในป ๒๕๖๓ 
จัดเป็นครั้งที่ ๕ โดยจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
ณ ลิโด้ คอนเน็ค สยามสแควร์ กรุงเทพฯ มีกิจกรรม ดังนี้ 
             -  การจำาหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยและงานประดิษฐ์ (D.I.Y.) 
   -  การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบต่าง ๆ 
    -  การแสดงร่วมสมัย ดนตรีร่วมสมัย และการแสดงบนลานกิจกรรม (Street Art) 
    -  การจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ Food Truck อาหารฟวชั่นฟูด
   -  จำานวนรายได ้๒,๖๓๒,๖๕๙ บาท จำานวนผูเ้ขา้รว่ม ๙๑,๑๐๐ คน และจำานวนเครอืขา่ย/องคก์รเครอืข่าย
ที่เข้าร่วม ๑๔๘ เครือข่าย 
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   การต่อยอด 
    - ร้านค้า ได้รับการจ้างทำาสินค้าจากผู้สนใจท้ังในประเทศและต่างประเทศ ร้านค้าเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น 
และมีเครือข่ายลูกค้าเพิ่มขึ้น
             -  การแสดง ได้รับการติดต่อไปแสดงในที่ต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น และมีช่องทางในการติดตามซื้อสินค้ามากขึ้น

  •  กิจกรรมการผลิตสื่อออนไลนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณไทยและความเปนไทย

    วัตถุประสงค
    -  เพื่อสร้างสังคมออนไลน์ท่ีต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และโครงการต่าง ๆ ของสำานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย
    -  เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่บ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
ความเป็นไทย
    -  ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในศิลปวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึง
อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
    - เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางศิลปะหลากหลายแขนง รวมถึงเป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ ผลงานคนไทยให้เป็นที่รู้จักไปสู่ประชาคมอาเซียน

  ผลการดำาเนินงาน
  การถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยจึงได้นำาเทคโนโลยีมาเป็นช่องทางในการเผยแพร่เพิ่มขึ้นและ
ไดด้ำาเนนิการจดัทำาโครงการถ่ายทอดสด (Live stream) ความรู้ศลิปะรว่มสมยัผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ เพือ่ถา่ยทอด
ความรูศ้ลิปะรว่มสมยัผา่นสือ่สงัออนไลนข์องสำานกังานฯ กจิกรรมพลิกวกิฤตโควดิ (ผลิตรายการสร้างแรงบันดาลใจ) 
มีผู้เข้าร่วมรับชม จำานวนทั้งสิ้น ๑,๔๕๔,๓๑๙ ครั้ง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. รายการทำาเป็นเล่นไป (มีศิลปนเข้าร่วม 
จำานวน ๙ ราย จำานวน ๙ ตอน) ๒. รายการศิลปะอำารุง (วาไลต้ี ทอร์ค) (มีศิลปนเข้าร่วม จำานวน ๕ ราย 
จำานวน ๕ ตอน)
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  ๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค
       • กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion 
Competition 2019

     วัตถุประสงค
               -  เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ โดยการออกแบบ
เครื่องแต่งกายที่ทำาด้วยผ้าไทย 
    -  เพื่อสนับสนุนนักออกแบบเครื่องแต่งกายชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เครื่องแต่งกายที่ทำาจากผ้าไทยที่มีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำาวัน

      ผลการดำาเนินงาน
    -  จัดกิจกรรมสัมมนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยโดยดีไซน์เนอร์ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติ โดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนาไดร้บัความรูเ้กีย่วกบัการออกแบบเครือ่งแตง่กายรว่มสมยั โดยใชผ้า้พืน้เมือง 
การจับคู่สี การทำาแบรนด์ในต่างประเทศ 
        -  ประชุมคณะทำางานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดฯ และเลือกคณะกรรมการ
เพื่อเชิญเป็นคณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินผลงาน 
    - จัดงานแถลงข่าวโครงการฯ “ผ้าไทยใส่สบาย” เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน
    -  ดำาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน ประกาศผลการตัดสิน การประกวดออกแบบโครงการ 
“ผา้ไทยใสส่บาย” โดยมผีูเ้ขา้รว่มอบรม จำานวน ๒๕๐ คน มผู้ีสนใจส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด จำานวน ๒๑๐ ผลงาน 
ได้ผลงานการสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายแบบไทยร่วมสมัย ที่สามารถนำาไปจัดแสดงและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้ จำานวน ๖๐ ชุดผลงาน 
    -  การแสดงผลงานในการประกวด เมือ่ระหวา่งวันที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓ สงิหาคม ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน
    -  การจัดพิมพ์ Lookbook จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
    -  การจัดทำาวิดีโอแฟชั่นโชว์และเผยแพร่ผลงานผ่านทางนิตยสารออนไลน์ต่าง ๆ
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  • กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปนร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

   วัตถุประสงค
   -  เพือ่สรรหา ยกยอ่ง และเชดิชเูกยีรติศลิปนรว่มสมยัทีม่ผีลงานเปน็ทีป่ระจกัษต่์อวงการศลิปะรว่มสมัย
   -  เพือ่สบืสานและพฒันาศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ไวเ้ปน็ทนุในการพฒันาชาตทิัง้ในปจัจบุนัและอนาคต
   - เพ่ือสร้างขวัญกำาลังใจให้กับศิลปนร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมมากย่ิงข้ึน
   -  ก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

   ผลการดำาเนินงาน
   - โครงการสรรหาศลิปนรว่มสมัยดีเด่นรางวลั “ศลิปาธร” ประจำาป ๒๕๖๓ สามารถสรรหาและมอบรางวลั 
“ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปนร่วมสมัยดีเด่น ๗ สาขา ประกอบด้วย สาขาศิลปะ การออกแบบ สาขาทัศนศิลป 
สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป สาขาดนตรี สาขาศิลปะการแสดง สาขาภาพยนตร์และสื่อเคล่ือนไหว 
โดยรวมจำานวนศิลปนศิลปาธรตั้งแต่ป ๒๕๔๗ – ๒๕๖๓ จำานวนทั้งสิ้น ๑ พระองค์ และ ๘๗ ราย

   -  เมือ่วนัพธุท่ี ๒๔ มถุินายน ๒๕๖๓ จดังานแถลงขา่วประกาศผลการคดัเลอืกและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ
ศิลปนร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาป พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน 
ถนนราชดำาเนินกลาง โดยจำานวนผู้ได้รับการตัดสินเป็นศิลปนศิลปาธร ๗ คน จาก ๗ สาขา มีจำานวนศิลปน
ที่เข้าร่วม ๖๖ ศิลปน และมีจำานวนผู้เข้าร่วมงานแถลงข่าวฯ ๑๐๗ คน 

      -  หนังสือสูจิบัตรศิลปนร่วมสมัยที่ได้รับรางวัล จำานวน ๑,๐๐๐ ชุด 
      - วีดิทัศน์ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ความยาว ๗ นาที จำานวน ๑ เรื่อง 
      -  กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากศิลปนศิลปาธร มีการปรับแผนการดำาเนินการ
เป็นรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
  -  ยอดรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปนร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร” จำานวน ๔,๕๐๐ คน
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 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ “ชนช้างกราฟก ปีที่ ๕”

  วัตถุประสงค
     -  เพือ่พฒันาการออกแบบเรขศลิป (Graphic Design) แกน่กัออกแบบรุน่ใหม ่ใหเ้กดิการพฒันาทกัษะ 
ประสบการณ์ด้านการออกแบบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
  -  เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบอย่าง และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานออกแบบ
เรขศิลปของศิลปนรุ่นใหม่ แก่ผู้ที่สนใจผ่านสื่อโทรทัศน์
      -  เพื่อพัฒนาการออกแบบเรขศิลป (Graphic Design) ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการต่อยอด
การสร้างสรรค์งานด้านเรขศิลป ให้เป็นที่ยอมรับและรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
      -  นำาความรู้ด้านเรขศิลป (Graphic Design) มาใช้ในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ อาทิ 
ด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ ด้านกายภาพในชุมชนและด้านการจัดการ เพ่ือสนับสนุน
ให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของชุมชน

  ผลการดำาเนินงาน
      -  โครงการส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป “ชนช้างกราฟก ปท่ี ๕ : กราฟกเพ่ือชุมชน” จัดขึ้น
ภายใตแ้นวคดิตวัตนของท้องถ่ินคอืตน้ทนุทีย่ัง่ยนื สิง่แวดลอ้มคืออัตลกัษณ ์สิง่ทีอ่ยูร่อบตัว ภมูปิญัญาของคนในชมุชน 
สามารถนำามาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้กลับคืนให้แก่ชุมชน โดยป ๒๕๖๓ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม จำานวน ๖๘ ทีม 
(ทีมละ ๒ คน) รวม ๑๓๖ คน คัดเลือกเหลือ ๕ ทีม (ทีมละ ๒ คน) รวม ๑๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ 
ทีมที่ชนะเลิศการประกวดคือ ทีมมะงุมมะงาหรา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
      -  อบรมเชิงปฏิบัติการ จำานวน ๕ ครั้ง 
      -  ลงพืน้ท่ีชมุชน จำานวน ๒ ครัง้ โดยในปนีโ้ครงการเลอืก พืน้ทีช่มุชนในจงัหวดัเชยีงราย จำานวน ๕ ชุมชน 
ประกอบดว้ยชุมชนบ้านปางขอน อำาเภอเมอืง ชมุชนสนัทางหลวง อำาเภอแมจ่นั ชมุชนทอ่งเทีย่วชมุชนปางหา้โฮมสเตย ์
อำาเภอแม่สาย ชุมชนบ้านท่าขันทอง อำาเภอเชียงแสน และชุมชนศรีดอนชัยไทลื้อ อำาเภอเชียงของ
     -  การจัดนิทรรศการและมอบรางวัล จำานวน ๑ ครั้ง พร้อมการบันทึกเทปและตัดต่อเป็นรายการ
ด้านเรขศิลป โดยออกอากาศ จำานวน ๗ ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ AMARIN TV HD ช่อง ๓๔ 
ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
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 โครงการส่งเสริมการสร้างสรรคศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เพื่อการท่องเที่ยว
 • กิจกรรมพัฒนาศกัยภาพศลิปนรุ่นใหม ่ประจำาปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ผลการดำาเนินงาน
   ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ศิลปนรุ่นใหม่ ดำาเนินโครงการเป็นรุ่นที่ ๑๑ มีกิจกรรม ดังนี้ 
   ๑. รับสมัครคัดเลือกเยาวชนด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัย
จากทัว่ประเทศ และในประเทศอาเซยีน จำานวน ๗๓ คน จาก ๓๐ สถาบัน 
ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมกิจกรรม
   ๒.  ศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายจากศิลปนผู้ทรงคุณวุฒิ 
ณ หอศิลป ๑๒๙ ART MUSEUM และหอศิลป อ.ทวี รัชนีกร เมื่อวันที่
๑๕ มกราคม  ๒๕๖๓ 
   ๓.  นำาเสนอผลงานกับคณะกรรมการ พิธีแจกเกียรติบัตรและ
มอบรางวลั เมือ่วนัท่ี ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๓ ณ คณะศลิปกรรมและออกแบบ
อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน จงัหวดันครราชสมีา 
   ๔.  ศึกษาดูงานและทำากิจกรรม ณ หอศิลปพิมานทิพย์ 
เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม  ๒๕๖๓ 
 

๓. โครงการสง่เสรมิการสรา้งสรรคศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั
เพื่อการท่องเที่ยว
 ๓.๑ โครงการพัฒนาหอศิลปร่วมสมัยสู่ภูมิภาค
  สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้การดำาเนินโครงการ
พัฒนาหอศิลปร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะร่วมสมัยให้เจริญก้าวหน้า 
ยกระดับให้ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งทางด้านการสร้างสรรค์
ศลิปกรรม และกจิกรรมทางศิลปวฒันธรรม รวมทัง้การสรา้งเครอืขา่ย
ความร่วมมือกับหอศิลปร่วมสมัย เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม
และแสดงศกัยภาพความสามารถในการสร้างสรรคง์านศลิปะรว่มสมัย 
รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิการถา่ยทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้งานด้านศลิป
วัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งเป็นการเปดพ้ืนที่สำาหรับการแสดงออก
ซึ่งศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปนการพัฒนาและบูรณาการ
ทกัษะการบรหิารจดัการงานศลิปะรว่มสมยั ในเชงิรกุใหแ้ก ่ภณัฑารกัษ ์
นักบริหารจัดการงานศิลปะ ข้าราชการ และบุคลากรด้านศิลปะ
ที่เกี่ยวข้อง     

    ปญหาและแนวทางแก้ไข  
  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ส่งผลกระทบ
ตอ่การเดนิทางไปศกึษาดงูานดา้นศลิปะและการจดัแสดงนทิรรศการ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา ในเดอืนมถุินายน ๒๕๖๓ 
จึงมีการปรับแผนกิจกรรมเป็นการดำาเนินการสร้างสรรค์ผลงาน จำานวน ๓๐๐ ชิ้น โดยจะจัดแสดงนิทรรศการ 
ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
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 ๓.๒ โครงการพัฒนาหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน
  ศูนย์หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนินเป็นพื้นที่รองรับในการ
แสดงผลงาน และเกบ็รกัษาผลงานของศิลปน เปน็ทีร่วมกลุ่มศลิปน
เพือ่พบปะ แลกเปลีย่นความคดิแนวทางการทำางาน เกดิการผลักดัน
ให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ศิลปน
ได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัย
ให้เกิดแก่สังคม ประเทศชาติ  เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ โดยศิลปนได้สร้างสรรค์ผลงาน และจำาหน่ายผลงาน 
รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกิดความซาบซึ้ง
ในงานศิลปะร่วมสมัยและปลุกรสนิยมศิลปะชั้นสูงแก่คนในสังคม 
และที่สำาคัญคือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ให้บริการวิชาการศิลปะ
ร่วมสมัยระดับชาติ ที่ให้ความรู้และความบันเทิงสำาหรับประชาชน 
เกิดแหล่งท่องเท่ียวทางศิลปะแห่งใหม่ในประเทศไทย สร้างรายได้
ให้กับประเทศ 
  ทัง้นี ้ในป พ.ศ.๒๕๖๓ กจิกรรมภายใตโ้ครงการไดด้ำาเนนิการ
จดักิจกรรมเพือ่พฒันาศกัยภาพทางดา้นศลิปะรว่มสมยั ท้ัง ๙ สาขา 
เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยให้แก่บุคลากร ศิลปน เยาวชน และประชาชน และจัดกิจกรรม
ในเชิงพัฒนาบุคลากร ศิลปนได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ 
และเทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์งานศิลปวัฒนธรรมสมัย
สาขาต่าง ๆ รวมถึงดำาเนินการจัดทำาส่ือออนไลน์ เพ่ือให้หอศิลป
ร่วมสมัยราชดำาเนินเป็นที่รู้จัก และมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรม
มากย่ิงข้ึน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสนใจงาน จำานวน ๑๐๐,๓๘๔ คน 
จดักจิกรรมศลิปะรว่มสมยั เพ่ือสนบัสนนุและเยยีวยาศลิปนเครอืขา่ย 
จำานวน ๔๙ กิจกรรม

 ๓.๓ โครงการการแสดงศลิปกรรมรว่มสมยันานาชาติ Thailand 
Biennale,Korat 2020
      ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ สำานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั ได้ดำาเนนิงานโครงการการแสดงศิลปกรรมรว่มสมยันานาชาต ิ
Thailand Biennale,Korat 2020 แต่เนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ทำาให้ไม่สามารถจัดงาน
ในป ๒๐๒๐ ได้ จึงมีการเลื่อนการจัดงานออกไปเป็นป ๒๐๒๑ 
(ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๐๒๑) ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น 
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ดำาเนินการเตรียมการจัดงาน 
โดยมีการจัดประชุมและลงพ้ืนท่ีภายในอำาเภอเมืองฯ อำาเภอพิมาย
อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งการสร้างความร่วมมือ
(MOU) กับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมถึงเครือข่ายศิลปนต่าง ๆ
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๔. โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
    ๔.๑ โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
          - วันจันทร์ท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ พิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สายธารพระเมตตา
จากภมูปิญัญา…สูส่ากล”แด่สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกต์ิิ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนพัีนปหลวง เนือ่งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โถงชั้น ๑ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน มีผู้เข้าชม
นิทรรศการทั้งสิ้น จำานวน ๑,๒๕๐ คน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑) ร่วมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ 
๒) รับชมการแสดงแฟชั่นโชว์กว่า ๑๒ ชุด โดยมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ๒๐๑๙ ๓) พิธีส่งมอบชุด “ผีตาโขน”
ให้แก่จังหวัดเลย ๔) การเยี่ยมชมนิทรรศการแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา…สู่สากล”
ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนได้แก่ ๑) การผลิตผ้าไหมไทย นำาเสนอเรื่องราวการผลิตและเทคนิคในการจักรไหม 
การย้อมสี การทอผ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้ามัดหมี่ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ส่วนที่ ๒) เป็นการแสดงหุ่นโชว์
ชุดราตรีผ้าไหมที่เคยจัดแสดงในงาน “The Night” งานเลี้ยงต้อนรับสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สป ๒๐๑๘ 
ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยชุดทั้งหมดตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯ
พระพันปหลวงภายใต้คอนเซ็ปต์ “มงคล” ไล่เรียงตามสีประจำาวัน พร้อมทั้งหุ่นโชว์ชุดฝพระหัตถ์ทรงออกแบบ
โดย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์
ของสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ มกีารใช้ผา้ไหมมดัหมีแ่ละผา้ไหมแพรวามาประยกุต์
ผสมผสาน กบัเทคนคิการรอ้ยและปกัลกูปดัแบบ Haute Couture ซ่ึงสะทอ้นความโดดเดน่ของ นกยงูในทุกพืน้ท่ี
บนผืนผ้า ด้วยชายกระโปรงที่ลากยาวเสมือนปกนกยูงที่กำาลังรำาแพน อย่างสง่างามและอ่อนโยน เป็นต้น
  - นิทรรศการ “สายธารพระเมตตา จากภูมิปัญญา สู่สากล” จัดขึ้นจนถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
ณ หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน
  -  การจัดทำาหนังสือสุดยอดศิลปะร่วมสมัยไทย ร.๙  สาขาทัศนศิลป จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
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โครงการศิลปนร่วมสมัยสู้ภัยโควิดด้วยจิตสำานึก 
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการปรับเปลี่ยน
การดำาเนินงานโครงการสำาคัญของป ๒๕๖๓ จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
โดยปรับเปล่ียนวิธีการดำาเนินงานภายในโครงการ/กิจกรรม 
เ พ่ือให้การนำา เสนอผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มีความต่อเน่ือง ลดการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับประชาชนและเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
รว่มสมยัในระดบัทอ้งถิน่และระดบัประเทศ โดยใหก้ารสนบัสนนุ
การสร้างสรรค์ผลงาน สร้างคุณค่าและมูลค่าจากผลงานศิลปะ
เกิดเป็นรายได้หมุนเวียนที่มีความต่อเนื่องจากสถานการณ์
ดังกล่าว โดยโครงการที่หน่วยงานดำาเนินการขึ้น เพื่อสนับสนุน
ภายใต้ชื่อ “โครงการศิลปนร่วมสมัยสู้ภัยโควิด (COVID-19) 
ด้วยจิตสำานึก” ขณะนี้ได้ดำาเนินการในสาขาต่าง ๆ ด้านศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น สาขาทัศนศิลป สาขาศิลปะการแสดง 
สาขาวรรณกรรม สาขาดนตร ีเปน็ตน้ โดยประชาชนและเครือขา่ย
ดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ใหค้วามสนใจและส่งผลงานเขา้รว่ม
เป็นจำานวนมาก โดยกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการแล้ว ดังนี้
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ลำาดับ               โครงการ                       สาขา                       ผลการดำาเนินงาน

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

กิจกรรมการประกวดภาพถ่าย 
“บันทึกคนไทย นำำ้าใจไม่มีหมด”
กิจกรรม Co With Us 
นอก – ใน การเดินทางระหว่างเรา 

กิจกรรมการเผยแพร่วิทยากล
ออนไลน์

กิจกรรมเทศกาลหุ่นร่วมสมัยออนไลน์

กิจกรรม Open Up The Lock 
Down คนละคร เปดใจ ก้าวไป
ด้วยกัน

โครงการศิลปนร่วมสมัยสู้ภัยโควิด
ด้วยจิตสำานึก วรรณกรรมร่วมสมัย
“โควิดเปล่ียนเรา เร่ืองเล่าเปล่ียนโลก”
โครงการศลิปนรว่มสมยัสูภ้ยัโควดิดว้ย
จิตสำานึก (สาขาดนตรี)
โครงการศลิปนรว่มสมยัสูภ้ยัโควดิดว้ย
จิตสำานึก (สาขาทัศนศิลป) Fighting 
Covid – 19 with heARTS

-  ผู้ส่งภาพเข้าร่วมประกวด ๕,๑๘๔ คน 
และผ่านการคัดเลือก ๑,๑๐๑ คน

-  จำานวนผู้เข้าชมผลงาน ๘๐,๓๑๐ คน
-  จำานวนผู้ได้รับการเยียวยา
    ๑. ศิลปนศิลปาธร ๑๐ คน
    ๒. ศิลปนหน้าใหม่ร่วมแสดงและเป็น
      ทีมงาน ๔๐ คน
-  จำานวนผลงาน ๑๐ ชิ้น
-  จำานวนผู้เข้าชม จำานวน ๔๑,๒๓๐ คน
-  ยอดแชร์ ๑,๔๗๙ ครั้ง 
-  ยอดแสดงความคิดเห็น ๙๕๔ ความเห็น
-  สมาชิกสมาคมวิทยากลได้รับการเยียวยา 

จำานวน ๑๐๐ คน
-  จำานวนผลงาน ๒๐ ชิ้น
-  เพจที่จัดงานมีผู้ชม รวมทั้งสิ้น 

๔๖๒,๗๒๔ คน
-  มียอดการแชร์ ๘๑๒ ครั้ง คาดว่ามีผู้ชม
  ๓๑๐,๐๐๐ คน
-  คณะหุ่นร่วมสมัยได้รับการเยียวยา 
 จำานวน ๒๖ คณะ รวมประมาณ ๒๐๐ คน
-  จำานวนผู้ชม ๙๔,๔๐๐ คน
-  คณะละครเวทีและคณะนาฏศิลปร่วม

สมัยได้รับการเยียวยา จำานวน ๓๖ คณะ 
รวมประมาณ ๑๕๐ คน

-  มีผลงานส่งเข้าประกวด จำานวน ๑,๑๘๖ 
ผลงาน คัดเลือกเหลือ ๒๔๘ ผลงาน

-  มีผู้เข้าชม ๗๐,๓๑๕ คน

-  ศิลปนเข้าร่วม จำานวน ๒๐๘ ราย
-  มีผลงานศิลปะ จำานวน ๒๐๘ ชิ้น

สาขา
ภาพถ่าย

สาขา
ศิลปะ

การแสดง

สาขา
ศิลปะ

การแสดง

สาขา
ศิลปะ

การแสดง

สาขา
ศิลปะ

การแสดง

สาขา
วรรณกรรม

สาขา
ดนตรี
สาขา

ทัศนศิลป
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ลำาดับ               โครงการ                       สาขา                       ผลการดำาเนินงาน

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

กจิกรรมการสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปะ
ร่วมสมัยผ่านสื่อออนไลน์ โดยศิลปน
เครอืขา่ยเมืองศลิปะจงัหวดัเชยีงราย 
ครั้งที่ ๑
การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะรว่มสมยั            
ผา่นสือ่ออนไลน ์โดยศลิปนเครอืขา่ย
เมืองศิลปะจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ ๒
พลิกวิกฤตโควิด - ๑๙ (ผลิตรายการ
สร้างแรงบันดาลใจ)
- รายการทำาเป็นเล่นไป 
- รายการศลิปะอำารงุ (วาไลตี ้ทอร์ค )

- ประกวดคลิปวิดีโอ 
  “วิกฤตโควิด ชีวิตต้องเปลี่ยน”

-  บ้านศิลปนเข้าร่วม จำานวน ๒๐ หลัง
-  ผู้เข้าร่วมรับชม จำานวน ๓๑๖,๗๐๐ ครั้ง

-  บ้านศิลปนเข้าร่วม จำานวน ๓๕ หลัง 
-  ผู้เข้าชม จำานวน ๒๑๗,๐๐๐ ครั้ง
-  ศิลปนเข้าร่วม 
 จำานวน ๙ ราย 
 จำานวน ๙ ตอน

-  ศิลปนเข้าร่วม 
 จำานวน ๕ ราย 
 จำานวน ๕ ตอน 
-  ศิลปนเข้าร่วม จำานวน ๒๔๔ คน
-  ผู้เข้าร่วมรับชม จำานวน ๒๔,๓๙๒
-  มีผลงาน จำานวน ๒๔๔ ผลงาน/คัดเลือก

เหลือ ๓๐ ผลงาน

สาขา
ทัศนศิลป

สาขา
ทัศนศิลป

สาขา
ทัศนศิลป

สาขา
ทัศนศิลป

สาขา
ทัศนศิลป

-  ผู้เข้าร่วม
 รับชม จำานวน 
 ๒,๐๐๒,๔๐๓ ครั้ง
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๓ส่วนที่

รายงานการเงิน
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

     (หน่วย : บาท) 
   หมายเหตุ ๒๕๖๓   ๒๕๖๒
สินทรัพย     
 สินทรัพยหมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕  ๗,๘๖๒,๘๕๓.๖๕   ๔,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ 
  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ๖  ๕,๘๖๑,๙๕๘.๕๙  ๑,๖๐๕,๖๑๙.๙๓ 
  วัสดุคงเหลือ   ๖๖๘,๕๔๗.๑๖  ๑,๕๑๒,๙๘๔.๔๓ 
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๗  ๑๒๓,๖๖๓.๐๖  ๑๒๐,๐๙๐.๐๗ 
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  ๑๔,๕๑๗,๐๒๒.๔๖  ๘,๑๓๐,๙๗๕.๐๘ 
 สินทรัพยไม่หมุนเวียน    
  ลูกหนี้อื่นระยะยาว ๘  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ 
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ๙  ๑๖๙,๙๓๔,๕๔๙.๒๙   ๑๗๘,๑๑๕,๓๗๗.๔๔ 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๐  ๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗  ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔ 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๑๑  ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐  ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ 
  รวมสินทรัพยไม่หมุนเวียน  ๓๓๘,๒๙๕,๗๐๒.๒๓  ๓๔๘,๑๙๒,๙๓๘.๓๕ 
รวมสินทรัพย  ๓๕๒,๘๑๒,๗๒๔.๖๙  ๓๕๖,๓๒๓,๙๑๓.๔๓ 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้   
    



53 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 53 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

   หมายเหตุ ๒๕๖๓  ๒๕๖๒
หนี้สิน 
 หนี้สินหมุนเวียน          
  เจ้าหนี้การค้า       ๖,๙๖๑,๘๗๔.๕๓  ๑๐,๖๘๐,๒๓๓.๕๗ 
  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น   ๑๒   ๙,๐๖๙,๓๐๘.๙๓  ๖๗๕,๔๔๔.๙๔ 
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น       ๘๔๐.๒๔  - 
  เงินรับฝากระยะสั้น   ๑๓   ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔  ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน       ๑๗,๒๕๐,๙๒๒.๒๔ ๑๒,๘๔๓,๗๒๗.๒๔ 
 หนี้สินไม่หมุนเวียน      
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว   ๑๔   ๓,๓๔๙,๕๕๖.๔๑  ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒ 
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว        ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ๑๕   ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ 
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน       ๕๔,๑๗๘,๔๑๓.๐๘   ๕๓,๐๑๙,๐๐๙.๐๙ 
รวมหนี้สิน        ๗๑,๔๒๙,๓๓๖.๐๒  ๖๕,๘๖๒,๗๓๖.๓๓ 
สินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน        ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗  ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ 
สินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน         
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗  ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ 
รวมสินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน        ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗  ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ 
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้      
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

      (หน่วย : บาท)  
   หมายเหตุ  ๒๕๖๓  ๒๕๖๒
รายได้       
  รายได้จากงบประมาณ  ๑๗ ๒๓๖,๓๗๘,๐๓๓.๔๗ ๒๙๕,๒๒๖,๑๗๕.๗๘
  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค  ๑๘  ๔๓๔,๓๔๖.๐๑  ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔ 
  รายได้อื่น  ๑๙  ๒๐๑,๙๕๐.๐๐  ๒๐๖,๕๘๗.๕๐ 
รวมรายได้   ๒๓๗,๐๑๔,๓๒๙.๔๘  ๓๐๗,๗๔๕,๖๘๙.๗๒ 
ค่าใช้จ่าย       
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ๒๐ ๓๐,๐๙๕,๗๔๓.๘๓  ๓๑,๒๔๓,๔๔๕.๐๙ 
  ค่าบำาเหน็จบำานาญ  ๒๑ ๙,๓๔๘,๖๕๓.๘๙  ๗,๐๔๙,๕๗๗.๖๘ 
  ค่าตอบแทน  ๒๒ ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘  ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓ 
  ค่าใช้สอย  ๒๓ ๑๒๗,๗๖๑,๖๔๔.๒๐  ๑๗๘,๗๒๕,๔๘๐.๐๘ 
  ค่าวัสดุ  ๒๔ ๓,๘๓๑,๖๔๔.๔๕  ๔,๕๑๘,๐๑๐.๕๔ 
  ค่าสาธารณูปโภค  ๒๕ ๙,๔๐๒,๒๖๖.๔๑  ๘,๙๐๙,๙๕๙.๖๑ 
  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  ๒๖ ๑๓,๑๐๒,๕๘๕.๖๑  ๑๕,๖๖๔,๓๗๒.๐๖ 
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ  ๒๗ ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐  ๘,๘๓๓,๘๐๐.๐๐ 
  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค  ๒๘ ๙,๔๘๒,๖๒๕.๐๐  ๑๐,๑๕๖,๗๔๕.๗๙ 
  ค่าใช้จ่ายอื่น  ๒๙  ๒๖,๔๕๒,๑๘๔.๕๑  ๒๕,๙๗๓,๖๗๘.๖๓ 
รวมค่าใช้จ่าย   ๒๔๖,๐๙๑,๒๒๑.๗๘ ๓๑๕,๓๒๔,๐๕๙.๑๑
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ   (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐) (๗,๕๗๘,๓๖๙.๓๙)
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้      
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

                                                     (หน่วย : บาท)
                                                      รายได้สูง/(ตำ่า)            รวมสินทรัพยสุทธิ/
   หมายเหตุ กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                   ส่วนทุน
 
ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ๒๙๘,๐๓๘,๖๕๐.๓๖ ๒๙๘,๐๓๘,๖๕๐.๓๖
 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๖๒   
  รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับป  (๗,๕๗๘,๓๖๙.๓๙) (๗,๕๗๘,๓๖๙.๓๙)
  รายได้แผ่นดินสุทธิ   ๘๙๖.๑๓  ๘๙๖.๑๓ 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐

ยอดยกมา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐
 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยสุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี ๒๕๖๓   
  รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับป  (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐) (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐) 
 รายได้แผ่นดินสุทธิ  (๘๙๖.๑๓)  (๘๙๖.๑๓) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗ ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗ 
     
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

   หมายเหตุ รายการ

 ๑ ข้อมูลทั่วไป
 ๒ เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
 ๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 
 ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 ๖ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
 ๗ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 ๘ ลูกหนี้อื่นระยะยาว
 ๙ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ๑๐ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ๑๑ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
 ๑๒ เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
 ๑๓ เงินรับฝากระยะสั้น
 ๑๔ เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว
 ๑๕ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
 ๑๖ ภาระผูกพัน
 ๑๗ รายได้จากงบประมาณ
 ๑๘ รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
 ๑๙ รายได้อื่น
 ๒๐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
 ๒๑ ค่าบำาเหน็จบำานาญ
 ๒๒ ค่าตอบแทน
 ๒๓ ค่าใช้สอย
 ๒๔ ค่าวัสดุ
 ๒๕ ค่าสาธารณูปโภค
 ๒๖ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
 ๒๗ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
 ๒๘ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
 ๒๙ ค่าใช้จ่ายอื่น
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามนโยบาย
การปฏริปูระบบราชการและจดัทำาแผนปฏริปูระบบบรหิารภาครฐั รวมไปถึงแผนการปรับเปลีย่นระบบงบประมาณแบบมุง่เนน้
ผลงานและผลลพัธเ์ขา้สูร่ะบบการบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม ่โดยเฉพาะ การปรบัเปลีย่นระบบงบประมาณการบญัช ีและ
พัสดุเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน และกระจายความรับผิดชอบให้ส่วนราชการ และมีความเป็นอิสระคล่องตัวที่จะใช้เงิน
งบประมาณให้เป็นไปตามเปาประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบ
ราชการ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ
 หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม อาคารที่ทำาการกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 ในปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ หนว่ยงานไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจำาป จำานวน ๒๔๕,๖๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท 
(ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยแยกเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำานวน 
๒๖,๙๑๙,๗๐๐.๐๐ บาท แผนงานพืน้ฐานดา้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม จำานวน ๗๕,๘๔๙,๔๐๐.๐๐ บาท 
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำานวน ๑๑๖,๙๖๕,๗๐๐.๐๐ บาท แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน ๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
จำานวน ๒๐,๐๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท
 สำานักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เปน็หนว่ยงานทีม่กีารเสนอรายงานและมกีารจดัทำารายงานการเงนิ โดยไมร่วมกองทนุ
หมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำานวน ๑ กองทุน คือ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการส่งเสริมตลอดจนการดำาเนินการอื่นเก่ียวกับ
การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำารายงานการเงินแยกต่างหากจากสำานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงไม่ได้นำามาแสดงรวมอยู่ในรายงานการเงินของสำานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย

หมายเหตุ ๒ เกณฑการจัดทำางบการเงิน
 รายงานการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลัง
กำาหนด ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ือง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง รูปแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ
 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 รายงานการเงนิของสำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั ซ่ึงถอืเปน็หนว่ยงานทีเ่สนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐั
และนโยบายการบัญชีภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำาหนด แต่ไม่รวมถึงรายการบัญชีของกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและต้องจัดทำารายงานการเงินแยกต่างหากจาก
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
ที่สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหารจัดการภายใต้อำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
และรวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน 
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หมายเหตุ ๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่

 กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน โดยให้ถือปฏิบัติกับรายงาน

การเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

  ฝายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบ

อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ

หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

 ๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  - เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย

ในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้เงิน 

แสดงไวเ้ปน็เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดซ่ึงมยีอดตรงกนัขา้มกบัรายการเงินทดรองราชการรับจากคลงัภายใตห้วัขอ้

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  -  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนด ที่จะเปลี่ยน

ให้เป็นเงินสดภายใน ๓ เดือน เช่น เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มีวันถึงกำาหนดภายใน ๓ เดือน แสดงไว้เป็น

รายการเทียบเท่าเงินสด

 ๔.๒ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น  

  -  ลูกหน้ี แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจะตั้งขึ้นสำาหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่า

จะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ท่ีผ่านมาเกี่ยวกับจำานวนลูกหนี้ท่ีเก็บเงินไม่ได้ ข้อมูลประวัติ

การชำาระหนี้ และหลักฐานการติดตามลูกหนี้แต่ละราย ร่วมกับการวิเคราะห์อายุลูกหนี้

  - ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ หมายถึง จำานวนเงินในงบประมาณที่หน่วยงานจ่ายให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง 

พนกังาน และ/หรือ เจ้าหนา้ทีข่องรฐั เพือ่นำาไปทดรองใชจ้า่ยในการดำาเนนิงานของหนว่ยงาน ซึง่อยูใ่นระหวา่งรอรบัชำาระคนื

หรือรอการส่งชดใช้ใบสำาคัญ

 ๔.๓ วัสดุคงเหลือ

  วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองนอกจากสินค้าที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ 

โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร

  วัสดุที่ซื้อมาในระหว่างงวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน และควบคุมรายการดังกล่าวใน คลังวัสดุ ณ วันสิ้นป

งบประมาณปรบัปรงุเปน็วสัดคุงเหลอืตามจำานวนทีต่รวจนบัได ้และแสดงราคาทนุของวสัดคุงเหลอืโดยวธิเีขา้ก่อนออกก่อน

หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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 ๔.๔ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

  - อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการท่ีมีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 
๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
  - ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพที่พร้อม
ใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซ่ึงทำาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงาน
ทางการเงิน
  -  ครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะ
     กรณีซื้อหรือได้มาตั้ งแต่ป  ๒๕๔๗ ถึงป  ๒๕๖๑ บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน
ในราคาทุน โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาตามคุณลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา
    กรณีซื้อหรือได้มาตั้งแต่ป ๒๕๖๒ หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น ตามประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
กำาหนดให้ผลงานทางศิลปะถือเป็นสินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรม โดยมาตรฐานฉบับนี้ไม่ได้กำาหนดให้หน่วยงานรับรู้
สนิทรพัยม์รดกทางวฒันธรรม แมจ้ะเปน็ไปตามคำานยิามและเกณฑ์การรับรู้รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ซึง่สอดคลอ้ง
กบัหนงัสอืกรมบัญชกีลางที ่กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวนัที ่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรือ่ง คูม่อืการบญัชภีาครฐั เรือ่ง ทีด่นิ อาคาร 
และอุปกรณ์   
  -  ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการการดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการใช้งานท่ีกำาหนดไว้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๓๘ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
   ครุภัณฑ์สำานักงาน  ๓ - ๑๒ ป
   ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๒ - ๑๕ ป
   ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  ๘ ป
   ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ - ๑๐ ป
   ครุภัณฑ์ไฟฟาและวิทยุ  ๕ ป
   ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ๕ ป
   ครุภัณฑ์โรงงาน
    - เครื่องมือและอุปกรณ์ ๒-๕ ป
    - เครื่องจักรกล  ๓-๑๐ ป
   ครุภัณฑ์สำารวจ   ๕ ป
  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
 
 ๔.๕ สินทรัพยไม่มีตัวตน

  -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
  -  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ๕ - ๒๐  ป

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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 ๔.๖  สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่

ไมไ่ดโ้อนมาใหห้นว่ยงานในฐานะผูเ้ชา่ถือเป็นสญัญาเชา่ดำาเนนิงาน จำานวนเงินทีจ่า่ยตามสญัญาเชา่ดำาเนนิงานรับรูเ้ปน็คา่ใชจ้า่ย

ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

 ๔.๗  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

  รายได้รอการรับรู้ระยะยาว สินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนินงาน รวมทั้ง

การได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้ รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชี

เพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดระยะเวลาที่จำาเป็นเพ่ือจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 

เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

 ๔.๘  รายได้จากเงินงบประมาณ

  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

  ๑)  เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

  ๒)  เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

  ๓)  เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

  หนว่ยงานแสดงรายได้จากเงนิงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนนิงานทางการเงนิตามจำานวนเงนิงบประมาณ

ที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการ

ดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 ๔.๙  รายได้แผ่นดิน

  รายไดแ้ผน่ดนิเปน็รายไดท้ีห่นว่ยงานไมส่ามารถนำามาใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน รับรู้เมือ่เกดิรายไดด้ว้ยยอดสทุธิ

หลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และรายได้แผ่นดินนำาส่งคลังไม่ต้อง

แสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

 ๔.๑๐รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

  รายไดจ้ากเงนิโอนและเงนิบรจิาคจากบคุคลอืน่นอกจากหนว่ยงานภาครัฐ รับรู้เมือ่ได้รับเงินยกเวน้ในกรณทีีมี่

เงื่อนไขเป็นข้อจำากัดท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่

หน่วยงานเกินหนึ่งป จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อม

ราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                (หน่วย : บาท) 

              ๒๕๖๓                  ๒๕๖๒ 

 เงินทดรองราชการ    ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 เงินฝากสถาบันการเงิน ประเภทกระแสรายวัน ๒,๒๙๔,๔๐๐.๐๐  -

 เงินฝากประจำาที่มีกำาหนดจ่ายคืนไม่เกิน ๓ เดือน   

 เงินฝากไม่มีรายตัว    ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  -

 เงินฝากคลัง     ๓,๐๖๘,๔๕๓.๖๕  ๓,๘๙๒,๒๘๐.๖๕

 รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด    ๗,๘๖๒,๘๕๓.๖๕  ๔,๘๙๒,๒๘๐.๖๕

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงินที่ได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะต้องส่งคืน

คลังเมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นป ได้แก่ เงินฝากธนาคาร

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงินที่ได้รับ

อนมุตัจิากกระทรวงการคลงั ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงจะตอ้งสง่คืนคลงั

เมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นป ได้แก่ เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย 

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำาหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำากัดในการใช้จ่าย

 เงินฝากคลัง จำานวน ๓,๐๖๘,๔๕๓.๖๕ บาท เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้เป็นเงินนอกงบประมาณประเภท

เงินฝากคลงั เงนิฝากเพือ่บรูณะทรพัยส์นิ เงนิประกนัสญัญา เงนิชว่ยเหลอืหรอืบรจิาค หรอืเงนิอืน่ใดซ่ึงจะตอ้งจ่ายคืนแก่

ผู้ฝากท่ีมีข้อจำากัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็น

ที่มาของเงินฝากคลังนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำาไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ 

แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

            (หน่วย : บาท) 

           ๒๕๖๓                ๒๕๖๒ 

 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน           -  ๒๑๔,๐๘๗.๕๐

 เงินประกันสัญญา ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔  ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓

 เงินบริจาค โครงการ สรรหาศิลปน “ศิลปาธร”  ๕๑,๖๗๒.๘๐ ๕๑,๖๗๒.๘๐

 เงินบริจาค โครงการชมรมตลาดนัดศิลปะ  ๔๐๘.๒๙ ๔๐๘.๒๙

 เงินรับบริจาคจากต่างประเทศและเงินบริจาคอื่น ๑,๗๙๗,๔๗๓.๓๒  ๒,๑๓๘,๐๖๓.๓๓

 รวมเงินฝากคลัง ๓,๐๖๘,๔๕๓.๖๕ ๓,๘๙๒,๒๘๐.๖๕

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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๒๕๖๓  ๓,๑๑๖,๒๒๕.๐๐ - ๑,๖๔๙,๖๖๐.๐๐ ๔,๗๖๕,๘๘๕.๐๐

๒๕๖๒  ๑๘๒,๕๐๐.๐๐                 -                    -       ๑๘๒,๕๐๐.๐๐

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ลูกหนี้เงินยืม

นอกงบประมาณ

ยังไม่ถึงกำาหนด

 ชำาระและการส่ง

ใช้ใบสำาคัญ

ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้ 

ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

รวม

๒๕๖๓  - - -      -
๒๕๖๒    ๘๕,๒๐๐.๐๐ - -         ๘๕,๒๐๐.๐๐

    

    (หน่วย : บาท)

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หมายเหตุ ๖ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 

                  (หน่วย : บาท)

                                                            ๒๕๖๓           ๒๕๖๒

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๔,๗๖๕,๘๘๕.๐๐     ๑๘๒,๕๐๐.๐๐  

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ           -  ๘๕,๒๐๐.๐๐

 รายได้ค้างรับ ๑,๐๙๖,๐๗๓.๕๙ ๑,๓๓๗,๙๑๙.๙๓

 รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น     ๕,๘๖๑,๙๕๘.๕๙  ๑,๖๐๕,๖๑๙.๙๓

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นป แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

           (หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม

ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงกำาหนด

ชำาระและการส่ง

ใช้ใบสำาคัญ

ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

รวม
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หมายเหตุ ๗ สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                                                 

  (หน่วย : บาท)
        ๒๕๖๓                 ๒๕๖๒

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ๑๒๓,๖๖๓.๐๖ ๑๒๐,๐๙๐.๐๗

รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น  ๑๒๓,๖๖๓.๐๖ ๑๒๐,๐๙๐.๐๗

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำานวน ๑๒๓,๖๖๓.๐๖ บาท เป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน

ทั้งจำานวน

หมายเหตุ ๘ ลูกหนี้อื่นระยะยาว     

                   (หน่วย : บาท)

     ๒๕๖๓     ๒๕๖๒

        ลูกหนี้อื่นระยะยาว  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗    ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

         รวมลูกหนี้ระยะยาว ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗    ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เป็นลูกหนี้ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลางที่พิพากษา

สิน้สดุ เมือ่วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๙ โดยลกูหนีต้อ้งชดใชเ้งนิใหส้ำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ตามจำานวนเงนิดงักลา่ว

ปจัจบุนัศาลลม้ละลายกลางไดม้คีำาพพิากษาใหบ้ริษัทฯ ล้มละลายเมือ่วนัที ่๑๑ กมุภาพันธ ์๒๕๖๓ และเจ้าพนกังานพทิกัษ์

ทรัพย์อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพ่ือแบ่งแก่เจ้าหนี้ท้ังหลายตามมาตรา ๖๑ พระราชบัญญัติ

ล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๙ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ

 ราคาทุน

 ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ 

 ซื้อเพิ่ม

 จำาหน่าย

 โอนไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ 

 ซื้อเพิ่ม

 จำาหน่าย

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

 ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑

 ค่าเส่ือมราคาประจำาป (ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน)

 ค่าเสื่อมราคาประจำาป (ค่าใช้จ่ายในการรับบริจาค)

 จำาหน่าย

 โอนไปกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

 ค่าเสื่อมราคาประจำาป (ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน)

 จำาหน่าย

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

 มูลค่าสุทธิตามบัญชี

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒

 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓

๒๑๑,๗๘๐.๒๓๐.๙๙

๙๔๐,๐๐๐.๐๐

-

-

๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙

-

-

๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙

๒๙,๙๕๘,๐๐๘.๑๙

๘,๔๘๓,๕๗๐.๘๙

-

-

-

๓๘,๔๔๑,๕๗๙.๐๘

๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔

-

๔๖,๙๕๙,๗๘๘.๓๒

๑๗๔,๒๗๘,๖๕๑.๙๑

๑๖๕,๗๖๐,๔๔๒.๖๗

๑๖,๙๗๒,๙๙๙.๘๐

๑,๘๙๐,๐๙๘.๖๖

(๑,๘๕๖,๐๘๓.๐๘)

(๕๔,๒๖๑.๐๐)

๑๖,๙๕๒,๗๕๔.๓๘

๑,๘๖๓,๙๐๙.๐๐

(๑,๘๐๑,๕๔๔.๔๘)

๑๗,๐๑๕,๑๑๘.๙๐

๑๓,๓๒๙,๑๖๕.๒๓

๑,๖๖๗,๗๓๓.๙๒

๙,๐๔๙.๓๖

(๑,๘๔๒,๔๐๔.๔๕)

(๔๗,๕๑๕.๒๑)

๑๓,๑๑๖,๐๒๘.๘๕

๑,๕๑๓,๙๖๘.๔๐

(๑,๗๘๘,๙๘๔.๙๗)

๑๒,๘๔๑,๐๑๒.๒๘

๓,๘๓๖,๗๒๕.๕๓

๔,๑๗๔,๑๐๖.๖๒

๒๒๘,๗๕๓,๒๓๐.๗๙

๒,๘๓๐,๐๙๘.๖๖

(๑,๘๕๖,๐๘๓.๐๘)

(๕๔,๒๖๑.๐๐)

๒๒๙,๖๗๒,๙๘๕.๓๗

๑,๘๖๓,๙๐๙.๐๐

(๑,๘๐๑,๕๔๔.๔๘)

๒๒๙,๗๓๕,๓๔๙.๘๙

๔๓,๒๘๗,๑๗๓.๔๒

๑๐,๑๕๑,๓๐๔.๘๑

๙,๐๔๙.๓๖

(๑,๘๔๒,๔๐๔.๔๕)

(๔๗,๕๑๕.๒๑)

๕๑,๕๕๗,๖๐๗.๙๓

๑๐,๐๓๒,๑๗๗.๖๔

(๑,๗๘๘,๙๘๔.๙๗)

๕๙,๘๐๐,๘๐๐.๖๐

๑๗๘,๑๑๕,๓๗๗.๔๔

๑๖๙,๙๓๔,๕๔๙.๒๙

      อาคารและสิ่งปลูกสร้าง – สุทธิ จำานวน ๑๖๕,๗๖๐,๔๔๒.๖๗ บาท เป็นรายการปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร 

หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

 อาคารและ              ครุภัณฑ     รวม

สิ่งปลูกสร้าง 

(หน่วย : บาท)

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๑๐  สินทรัพยไม่มีตัวตน

(หน่วย : บาท)

       โปรแกรม              โปรแกรม             รวม
              คอมพิวเตอร             ระหว่างการพัฒนา    
ราคาทุน     
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑  ๗๔,๕๖๗,๑๙๖.๖๐ ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐ ๗๙,๗๗๘,๙๕๒.๖๐
ซื้อเพิ่ม    ๒,๓๗๙,๐๘๔.๐๐ - ๒,๓๗๙,๐๘๔.๐๐
โอนเป็นสินทรัพย์  ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐ (๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐) -
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๘๒,๑๕๘,๐๓๖.๖๐ - ๘๒,๑๕๘,๐๓๖.๖๐
ซื้อเพิ่ม    ๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐ - ๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐
หัก รายการปรับปรุงลดสินทรัพย์ (๓๙,๙๙๖.๖๐) - (๓๙,๙๙๖.๖๐)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๘๓,๔๗๒,๐๔๐.๐๐ - ๘๓,๔๗๒,๐๔๐.๐๐
ค่าตัดจำาหน่ายสะสม    
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ๕๕,๑๑๔,๗๔๙.๔๗ - ๕๕,๑๑๔,๗๔๙.๔๗
ค่าตัดจำาหน่ายประจำาป ๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙ - ๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๖๐,๖๑๘,๗๖๗.๓๖ - ๖๐,๖๑๘,๗๖๗.๓๖
ค่าตัดจำาหน่ายประจำาป ๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗ - ๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗
หัก รายการปรับปรุงค่าตัดจำาหน่าย (๓๙,๙๙๖.๖๐) - (๓๙,๙๙๖.๖๐)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๖๓,๖๔๙,๑๗๘.๗๓ - ๖๓,๖๔๙,๑๗๘.๗๓
มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔ - ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗ - ๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน ๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗ บาท ประกอบด้วย  
 ๑. โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของศูนย์หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ 
๘๔ พรรษา (ระยะที่ ๑-๔) มูลค่าการได้มา ๗๒,๖๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๖๐,๒๔๑,๔๔๕.๓๕ บาท 
มูลค่าสุทธิ  ๑๒,๓๘๕,๗๕๔.๖๕ บาท
      ๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการดำาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมูลค่าการได้มา 
๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๗๙๒,๒๗๓.๙๗ บาท มูลค่าสุทธิ ๑,๑๐๗,๗๒๖.๐๓ บาท
 ๓. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำาป ๒๕๖๑ 
มลูคา่การไดม้า ๕,๗๙๐,๘๔๐.๐๐ บาท หกัคา่ตัดจำาหนา่ยสะสม ๑,๙๙๒,๖๘๓.๕๘ บาท มลูคา่สทุธ ิ๓,๗๙๘,๑๕๖.๔๒ บาท
          ๔. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำาป ๒๕๖๒ 
มลูคา่การไดม้า ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หกัคา่ตัดจำาหนา่ยสะสม ๖๑๙,๓๙๗.๒๖ บาท มลูคา่สุทธ ิ๑,๑๘๐,๖๐๒.๗๔ บาท
 ๕. โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำาป ๒๕๖๓ 
มูลค่าการได้มา ๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๓,๓๗๘.๕๗ บาท มูลค่าสุทธิ ๑,๓๕๐,๖๒๑.๔๓ บาท

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๑๑ สินทรัพยไม่หมุนเวียนอื่น 

               (หน่วย : บาท)
                 ๒๕๖๓          ๒๕๖๒
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐
  รวมสินทรัพยไม่หมุนเวียนอื่น   ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐       ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บันทึกบัญชีในราคาทุนโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาตามคุณลักษณะ
เฉพาะของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา

หมายเหตุ ๑๒ เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น   
                          
                  (หน่วย : บาท)
                   ๒๕๖๓             ๒๕๖๒
  เเจ้งหนี้อื่น – หน่วยงานภาครัฐ  ๖,๕๕๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐
  ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย  ๒๕๓,๙๒๙.๓๑ ๒๗๕,๖๔๕.๙๔
  ใบสำาคัญค้างจ่าย  ๒,๒๓๖,๕๓๘.๔๘ ๑๖๖,๗๙๙.๐๐
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น – บุคคลภายนอก ๒๑,๘๔๑.๑๔ ๓๗,๐๐๐.๐๐
  รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น   ๙,๐๖๙,๓๐๘.๙๓ ๖๗๕,๔๔๔.๙๔

หมายเหตุ ๑๓ เงินรับฝากระยะสั้น 
            
             (หน่วย : บาท)
                                                                       ๒๕๖๓                     ๒๕๖๒
  เงินประกันอื่น  ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔ ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓
  รวมเงินรับฝากระยะสั้น   ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔ ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓

 เงินประกันอื่น จำานวน ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔ บาท เป็นเงินคำ้าประกันสัญญา ทั้งจำานวน ซึ่งฝากไว้ ที่กระทรวงการคลัง

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓



67 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 67 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หมายเหตุ ๑๔ เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 
 
                  (หน่วย : บาท)
    ๒๕๖๓               ๒๕๖๒ 
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาวต้นป ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒ ๒,๕๓๑,๕๒๕.๓๔
  บวก รับบริจาคระหว่างงวด ๑,๕๙๓,๗๕๐.๐๐ ๑๑,๙๗๑,๕๕๓.๕๒
   ๓,๗๘๓,๙๐๒.๔๒ ๑๔,๕๐๓,๐๗๘.๘๖
  หัก   รับรู้เป็นรายได้จากการบริจาค (๔๓๔,๓๔๐.๐๑) (๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔)
  รายได้รอการรับรู้ระยะยาวปลายปี  ๓,๓๔๙,๕๕๖.๔๑ ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว จำานวน ๓,๓๔๙,๕๕๖.๔๑ บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์จากการรับบริจาค
จำานวน ๒.๐๐ บาท และเงินรับบริจาค จำานวน ๓,๓๔๙,๕๕๔.๔๑ บาท ซึ่งเงินจำานวนดังกล่าวนำาฝากกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ ๑๕ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 
                (หน่วย : บาท)
                        ๒๕๖๓           ๒๕๖๒
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                     ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗   ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗
  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เป็นรายการที่สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ต้องได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจากลูกหนี้อื่นระยะยาว ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลางท่ีพิพากษาส้ินสุดเมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
 ปัจจุบันศาลล้มละลายกลางได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายเมื่อวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพ่ือแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามมาตรา ๖๑ 
พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

หมายเหตุ ๑๖  ภาระผูกพัน
 
 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  และ ๒๕๖๒ หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตาม
สัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้
                (หน่วย : บาท)
                                  ๒๕๖๓           ๒๕๖๒
  ไม่เกิน ๑ ป - -
  เกิน ๑ ป แต่ไม่เกิน ๕ ป ๑,๐๑๖,๘๐๐.๐๐  ๑,๔๑๐,๔๐๐.๐๐
  เกิน ๕ ป ๘๗๔,๔๘๖,๙๙๐.๙๖ ๙๐๑,๔๕๗,๘๗๖.๔๔
  รวม ๘๗๕,๕๐๓,๗๙๐.๙๖ ๙๐๒,๘๖๘,๒๗๖.๔๔

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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 ภาระผูกพันเกิน ๑ ป แต่ไม่เกิน ๕ ป เป็นสัญญาเช่ารถยนต์โดยสารส่วนกลาง (รถตู้ ๑๒ ที่นั่ง) จำานวน ๒ คัน 
จากบริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำากัด (มหาชน) กำาหนดระยะเวลาเช่าจำานวน ๕ ป ตั้งแต่ 
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท/คัน รวมเป็นเงินเดือนละ 
๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คงเหลือสัญญาเช่าขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน
ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ จำานวน ๒ ป ๗ เดือน รวมเป็นเงิน ๑,๐๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท
 ภาระผูกพันเกิน ๕ ป เป็นสัญญาเช่าอาคารหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 
บริเวณถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากสำานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ 
กำาหนดระยะเวลาเช่า จำานวน ๒๙ ป ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๘๖ 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คงเหลือสัญญาเช่าขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถ
ยกเลิกได้ จำานวน ๒๒ ป ๕ เดือน รวมเป็นเงิน ๘๗๔,๔๘๖,๙๙๐.๙๖ บาท 

 ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ

 ณ วันที่ ๓๐ กันยาน ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๒ หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ 

จำานวน ๑๕ สัญญา จำาแนกตามระยะเวลาของสัญญา ดังนี้

               (หน่วย : บาท)

                ๒๕๖๓          ๒๕๖๒

  ไม่เกิน ๑ ป ๗,๔๘๔,๐๑๘.๖๐ ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐

   รวม ๗,๔๘๔,๐๑๘.๖๐ ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐

 ในจำานวนน้ีมีสัญญาท่ีมีวงเงินเกิน ๑ ล้านบาท จำานวน ๓ สัญญา จำานวนเงินตามสัญญา ๘,๖๙๐,๑๘๘.๐๐ บาท 

คงเหลือ ๓,๐๓๕,๑๙๘.๘๐ บาท ประกอบด้วย

 ๑. จ้างดำาเนินโครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ประจำาปงบประมาณ 

๒๕๖๓ จำานวนเงินตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๑๙/๒๕๖๓ จำานวน ๔,๑๙๙,๙๘๘.๐๐ บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง 

จำานวน ๔๑๙,๙๙๘.๘๐ บาท

 ๒. จ้างดำาเนินโครงการบำารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน 

ประจำาปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำานวนเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๓ จำานวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ

ภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

 ๓. จ้างจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติในโอกาศถวายพระสมัญญา "สิริศิลปน" แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟาจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จำานวนเงินตามสัญญาจ้างเลขท่ี ๓๐/๒๕๖๓  จำานวน ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท 

คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง จำานวน ๑,๙๙๐,๒๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ ๑๖ ภาระผูกพัน (ต่อ)

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๑๗ รายได้จากงบประมาณ
               (หน่วย : บาท)

           ๒๕๖๓        ๒๕๖๒

  รายได้จากงบประมาณปปัจจุบัน   

   รายได้จากงบบุคลากร ๒๕,๘๑๓,๔๑๓.๙๐ ๒๖,๒๖๐,๙๒๘.๒๘

  รายได้จากงบดำาเนินงาน ๖๑,๕๔๓,๘๘๗.๔๓ ๖๕,๗๐๙,๗๘๖.๓๑

  รายได้จากงบลงทุน ๒๙,๖๗๔,๐๕๘.๒๐ ๒๘,๖๙๐,๕๐๒.๓๖

  รายได้จากงบอุดหนุน  ๘,๙๙๗,๐๐๐.๐๐  ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

  รายได้จากงบกลาง ๑๑,๘๘๖,๔๓๑.๕๒ ๙,๘๑๓,๐๕๕.๒๒

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๘๖,๘๒๒,๘๘๖.๙๖ ๑๒๕,๑๙๗,๒๐๒.๗๖

  หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (๒,๙๙๒,๒๕๙.๓๔) (๖,๐๐๔,๐๑๗.๖๕)

 รวมรายได้จากงบประมาณปปัจจุบัน – สุทธิ ๒๒๑,๗๔๕,๔๑๘.๖๗ ๒๕๘,๖๖๗,๔๕๗.๒๘

 รายได้จากงบประมาณปก่อนๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป เบิกจ่ายปัจจุบัน)  

 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ๒๕๖๒   

  รายได้จากงบดำาเนินงาน ๓,๐๗๒,๘๗๕.๐๕ -

  รายได้จากงบลงทุน ๙๘๙,๔๖๑.๒๕ -

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๑๐,๕๗๐,๒๗๘.๕๐ -

 รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ๑๔,๖๓๒,๖๑๔.๘๐ -

 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ๒๕๖๑   

  รายได้จากงบดำาเนินงาน  - ๑,๙๓๕,๗๘๕.๙๘

  รายได้จากงบลงทุน   - ๑,๙๗๑,๖๔๙.๔๒

  รายได้จากงบกลาง  - ๙,๔๔๔.๗๕

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น   - ๓๒,๑๔๑,๘๓๘.๓๕

 รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป    - ๓๖.๐๕๘,๗๑๘.๕๐

 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมป ๒๕๖๐  

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น    - ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

 รวมเงินกันไว้เบิกเหลื่อมป    - ๕๐๐,๐๐๐.๐๐

 รวมรายได้จากงบประมาณปก่อนๆ ๑๔,๖๓๒,๖๑๔.๘๐ ๓๖,๕๕๘,๗๑๘.๕๐

 รวมรายได้จากงบประมาณ ๒๓๖,๓๗๘,๐๓๓.๔๗ ๒๙๕,๒๒๖,๑๗๕.๗๘

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๑๘ รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

              (หน่วย : บาท)

         ๒๕๖๓   ๒๕๖๒

 รายได้จากการบริจาค      ๔๓๔,๓๔๐.๐๑  ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔

 รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค    ๔๓๔,๓๔๐.๐๑  ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔

 รายได้จากการบริจาค จำานวน ๔๓๔,๓๔๐.๐๑ บาท เป็นรายได้จากการใช้จ่ายเงินรับบริจาคตามวัตถุประสงค์ 

หมายเหตุ ๑๙ รายได้อื่น
                   (หน่วย : บาท)

    ๒๕๖๓     ๒๕๖๒

 รายได้อื่น ๒๐๑,๙๕๐.๐๐ ๒๐๖,๕๘๗.๕๐

 รวมรายได้อื่น ๒๐๑,๙๕๐.๐๐ ๒๐๖,๕๘๗.๕๐

 รายได้อื่น จำานวนเงิน ๒๐๑,๙๕๐.๐๐ บาท เป็นรายได้จากการให้หน่วยงานของรัฐใช้พื้นที่ศูนย์หอศิลปร่วมสมัย

ราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หมายเหตุ ๒๐ ค่าใช้จ่ายบุคลากร
              (หน่วย : บาท)

    ๒๕๖๓     ๒๕๖๒

 เงินเดือน ๒๑,๖๐๘,๕๓๘.๒๓ ๒๒,๕๔๓,๕๓๖.๖๘

 ค่าล่วงเวลา ๔๒๑,๐๙๐.๐๐ ๖๑๖,๑๙๐.๐๐

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๔,๑๐๖,๗๖๐.๐๐ ๓,๗๑๑,๙๔๗.๑๐

 เงินช่วยค่าครองชีพ - ๑,๓๘๐.๐๐

 ค่ารักษาพยาบาล ๑,๕๖๒,๑๑๖.๑๓ ๑,๗๗๔,๙๔๑.๘๑

 เงินช่วยการศึกษาบุตร ๖๗,๔๗๐.๐๐ ๑๐๖,๘๐๐.๐๐

 เงินชดเชย กบข. ๓๖๓,๒๗๖.๖๐ ๓๕๒,๖๙๔.๒๙

 เงินสมทบ กบข. ๕๔๔,๙๑๔.๙๐ ๕๒๙,๐๔๑.๔๔

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๓๑,๒๘๖.๐๐ ๑๓๒,๖๖๑.๐๐

 เงินสมทบกองทุนทดแทน ๖,๗๕๒.๐๐ ๖,๓๔๓.๐๐

 ค่าเช่าบ้าน ๗๐๘,๐๔๑.๑๘ ๖๙๔,๖๐๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๕๗๕,๔๙๘.๗๙ ๗๗๓,๓๐๙.๗๗

 รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๐,๐๙๕,๗๔๓.๘๓ ๓๑,๒๔๓,๔๔๕.๐๙

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๒๑ ค่าบำาเหน็จบำานาญ
                     (หน่วย : บาท)

         ๒๕๖๓               ๒๕๖๒

 บำานาญ  ๗,๑๐๖,๖๑๘.๘๘ ๕,๗๑๔,๐๒๖.๔๔

 เงินช่วยค่าครองชีพ ๒๓๕,๓๐๘.๐๐ ๒๓๕,๓๐๘.๐๐

 บำาเหน็จดำารงชีพ ๑,๓๗๖,๒๘๓.๗๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

 ค่ารักษาพยาบาล ๖๓๐,๔๔๓.๓๑ ๗๕๓,๑๔๓.๒๔

 เงินช่วยการศึกษาบุตร - ๔๗,๑๐๐.๐๐

 รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ ๙,๓๔๘,๖๕๓.๘๙ ๗,๐๔๙,๕๗๗.๖๘

หมายเหตุ ๒๒ ค่าตอบแทน
                     (หน่วย : บาท)

    ๒๕๖๓    ๒๕๖๒

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘ ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓

 รวมค่าตอบแทน ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘ ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓

 

หมายเหตุ ๒๓ ค่าใช้สอย
                     (หน่วย : บาท)

    ๒๕๖๓                ๒๕๖๒

 ค่าใช้จ่ายฝกอบรม ๔,๐๗๘,๘๘๑.๖๖ ๗,๑๔๐,๐๔๔.๐๑

 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๒,๘๐๔,๘๓๕.๐๕ ๑๖,๙๓๘,๔๗๗.๕๖

 ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา ๕,๒๗๖,๕๒๓.๑๕ ๓,๘๑๙,๘๔๘.๗๖

 ค่าจ้างเหมาบริการ ๔๗,๙๙๒,๑๓๔.๕๕ ๘๘,๑๘๔,๕๙๑.๑๒

 ค่าธรรมเนียม ๒๐,๗๘๓.๐๐ ๖๒,๐๔๖.๕๖

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๑,๒๖๗,๗๖๙.๐๐ ๑,๖๖๖,๐๖๒.๐๐

 ค่าเช่า   ๓๐,๒๖๖,๐๓๘.๖๘ ๓๒,๕๕๓,๙๘๑.๙๖

 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๕๑,๐๑๓.๑๐ ๔๖๙,๗๖๔.๐๔

 ค่าประชาสัมพันธ์ ๓๒,๐๖๐,๕๒๖.๒๐ ๒๒,๗๕๒,๓๖๐.๕๐

 ค่าใช้สอยอื่น ๕,๓๔๓,๑๓๙.๘๑ ๕,๑๓๘,๓๐๓.๕๗

 รวมค่าใช้สอย ๑๒๗,๗๖๑,๖๔๔.๒๐      ๑๗๘,๗๒๕,๔๘๐.๐๘

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๒๓ ค่าใช้สอย (ต่อ)
 ค่าเช่า จำานวน ๓๐,๒๖๖,๐๓๘.๖๘ บาท เป็นค่าเช่าสถานที่ดูแลรักษาผลงานศิลปะ ณ อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น ๖  
จำานวน ๒,๔๕๓,๐๘๘.๐๐ บาท ณ คลงัสนิคา้บรษิทั เอลทิทรานสปอรท์เทชัน่เซอรว์สิเซส จำากดั จำานวน ๑๖๐,๒๔๓.๒๐ บาท 
ค่าเช่าอาคารหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน จำานวน ๒๖,๙๗๐,๘๘๕.๔๘ บาท ค่าเช่ารถตู้ จำานวน ๒ คัน รวมจำานวน 
๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำานวน ๒๘๘,๒๒๒.๐๐ บาท
 ค่าจ้างเหมาบริการ จำานวน ๔๗,๙๙๒,๑๓๔.๕๕ บาท ประกอบด้วย
 -  ค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคลภายนอก จำานวน ๓๐,๓๖๐,๑๙๔.๕๕ บาท ส่วนใหญ่เป็นค่าจ้างบุคคลปฏิบัติงาน
ในสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวน ๕๘ คน จำานวน ๙,๙๘๓,๙๒๖.๔๔ บาท ค่าจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักออกแบบรุ่นใหม่ ๓,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างโครงการศิลปะแห่งกรุงเทพฯ จำานวน ๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้าง
จดันทิรรศการโครงการตา่งๆ ๑,๘๙๐,๔๙๕.๒๕ บาท คา่จา้งเหมาบำารงุรกัษาระบบสารสนเทศ จำานวน ๑,๘๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท 
ค่าจ้างขนส่งผลงานศิลปะ จำานวน ๑,๖๑๘,๖๙๖.๐๐ บาท ค่าจ้างทำาความสะอาดอาคารหอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน 
จำานวน ๑,๑๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท
 -  คา่จา้งเหมาบรกิาร-หนว่ยงานภาครัฐ จำานวน ๑๗,๖๓๑,๙๔๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย ค่าจ้างการสร้างสรรค์รว่มสมัย
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม จำานวน ๕,๔๒๕,๔๔๐.๐๐ บาท ค่าจ้างพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายไทยร่วมสมัย 
จำานวน ๑,๔๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท ระยะที่ ๒ จำานวน ๔,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างพัฒนาการออกแบบลายผ้าร่วมสมัย
ไทยชายแดนใต้สู่สากล จำานวน ๓,๕๙๘,๒๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยจำานวน ๒,๔๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ค่าจ้างพิมพ์รายงานประจำาป ๒๕๖๒ จำานวน ๒๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างจัดทำาเข็ม เชิดชูเกียรติศิลปนร่วมสมัยดีเด่น
รางวัล “ศิลปาธร” จำานวน ๒๖๖,๗๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ๒๔ ค่าวัสดุ
       (หน่วย : บาท)
             ๒๕๖๓    ๒๕๖๒
 ค่าวัสดุ  ๓,๔๕๕,๑๑๗.๓๗  ๓,๙๘๖,๖๔๖.๔๙
 ค่าแกสและนำ้ามันเชื้อเพลิง    ๒๙๓,๒๐๑.๘๘    ๔๖๖,๔๙๙.๑๐
 ค่าครุภัณฑ์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์      ๘๓,๓๒๕.๒๐      ๖๔,๘๖๔.๙๕
 รวมค่าวัสดุ ๓,๘๓๑,๖๔๔.๔๕ ๔,๕๑๘,๐๑๐.๕๔

หมายเหตุ ๒๕ ค่าสาธารณูปโภค      
      (หน่วย : บาท)
       ๒๕๖๓    ๒๕๖๒
 ค่าไฟฟา  ๒,๙๕๑,๖๖๖.๓๑ ๓,๑๙๕,๒๔๕.๓๙
 ค่านำ้าประปา      ๓๔,๓๖๘.๒๗  ๔๐,๑๘๖.๔๘
 ค่าโทรศัพท์           ๑๘๙,๙๔๑.๘๓       ๒๒๔,๕๗๗.๔๓
 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔,๖๑๗,๗๘๐.๐๐
 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง    ๒๖๖,๒๙๐.๐๐  ๘๓๒,๑๗๐.๓๑
 รวมค่าสาธารณูปโภค  ๙,๔๐๒,๒๖๖.๔๑ ๘,๙๐๙,๙๕๙.๖๑

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๒๖ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

                   (หน่วย : บาท)

             ๒๕๖๓  ๒๕๖๒

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔ ๘,๔๘๓,๕๗๐.๘๙

 ครุภัณฑ์  ๑,๕๑๓,๙๖๘.๔๐ ๑,๖๗๖,๗๘๓.๒๘

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗ ๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙

 รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๑๓,๑๐๒,๕๘๕.๖๑ ๑๕,๖๖๔,๓๗๒.๐๖
 

หมายเหตุ ๒๗ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

        (หน่วย : บาท)

              ๒๕๖๓         ๒๕๖๒

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๓๓,๘๐๐.๐๐

 รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ ๘,๘๓๓,๘๐๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ จำานวน ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณของกองทุนส่งเสริม

ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสำานักงบประมาณโอนเงินผ่านสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หมายเหตุ ๒๘ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

                   (หน่วย : บาท) 

                   ๒๕๖๓  ๒๕๖๒

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน – หน่วยธุรกิจอื่น ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงานอื่น ๔๘๐,๐๐๐.๐๐    ๔๕๐,๐๐๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานโอนเงินให้   

 หน่วยงานอื่น ๒,๖๒๕.๐๐  ๗๐๐,๐๐๐.๐๐

 โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ -  ๖,๗๔๕.๗๙

 รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค   ๙,๔๘๒,๖๒๕.๐๐ ๑๐,๑๕๖,๗๔๕.๗๙

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน – หน่วยธุรกิจอื่น จำานวน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุน

การพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงานอื่น จำานวน ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนให้ กับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 คา่ใชจ้า่ยระหวา่งหนว่ยงาน-หนว่ยงานโอนใหห้นว่ยงานอืน่ จำานวน ๒,๖๒๕.๐๐ บาท ซ่ึงเฉล่ียคนืจากการยกเลกิ

ใช้พื้นที่หอศิลปร่วมสมัยราชดำาเนิน คืนให้แก่มหาวิทยาลัยศิลปากร

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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หมายเหตุ ๒๙ ค่าใช้จ่ายอื่น

                   (หน่วย : บาท)

                ๒๕๖๓                      ๒๕๖๒

 ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๗,๐๙๙,๖๒๕.๐๐ ๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐

 ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ ๔๑.๐๐ ๑๓,๖๗๘.๖๓

 บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก ๑๒,๕๑๘.๕๑ -

 TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง (๓,๓๖๔,๔๒๘.๑๔) (๑๕,๕๔๔,๘๕๗.๖๖)

 TE-ปรับเงินฝากคลัง ๒,๗๐๔,๔๒๘.๑๔ ๑๖,๒๐๔,๘๕๗.๖๖

 รวมค่าใช้จ่ายอื่น   ๒๖,๔๕๒,๑๘๔.๕๑ ๒๕,๙๗๓,๖๗๘.๖๓

 ค่าใช้จ่ายอื่น จำานวน ๒๗,๐๙๙,๖๒๕.๐๐ บาท ส่วนใหญ่เป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะ 

จำานวน ๒๖,๗๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท โดยหน่วยงานรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ตามประกาศกระทรวงการคลัง 

เรือ่ง มาตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบบัที ่๑๗ เรือ่ง ทีดิ่น อาคาร และอปุกรณ ์และหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ 

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 บัญชี TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง จำานวน (๓,๓๖๔,๔๒๘.๑๔) บาท และ

บัญชี TE-ปรับเงินฝากคลัง จำานวน ๒,๗๐๔,๔๒๘.๑๔ บาท เป็นบัญชีระหว่างกัน แสดงยอดคงเหลือด้านเดบิต 

จำานวน ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดจากสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ขอเบิกเงินนอกงบประมาณและกรมบัญชีกลาง

ปรบัลดเงินฝากคลงัในเดอืนกนัยายน ๒๕๖๑ แตม่กีารโอนเงนิใหเ้จ้าหนีแ้ละกรมบญัชีกลางบนัทกึนำาสง่ภาษใีหก้รมสรรพากร

ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ส่งผลให้บัญชี TR-หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลางแสดงยอดตำ่ากว่า

บัญชี TE-ปรับเงินฝากคลัง

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากร
ภาครัฐบุคลากรภาครัฐสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

     งบบุคลากร  ๒๖,๐๖๒,๒๐๐.๐๐  -    -   ๒๕,๗๑๓,๒๙๗.๔๗ ๓๔๘,๙๐๒.๕๓ 

     งบดำาเนินงาน  ๘๙๐,๗๐๐.๐๐  -    -    ๘๔๘,๐๗๙.๙๔  ๔๒,๖๒๐.๐๖ 

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -    -    -   

            รวมแผนงบประมาณ ๒๖,๙๕๒,๙๐๐.๐๐ -  -   ๒๖,๕๖๑,๓๗๗.๔๑  ๓๙๑,๕๒๒.๕๙

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  ๔๗,๗๔๐,๐๖๖.๖๗  -    ๘๗,๑๐๗.๒๐  ๔๗,๖๔๑,๔๖๕.๒๕  ๑๑,๔๙๔.๒๒ 

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -    -    -   

            รวม ๔๗,๗๔๐,๐๖๖.๖๗  -    ๘๗,๑๐๗.๒๐ ๔๗,๖๔๑,๔๖๕.๒๕  ๑๑,๔๙๔.๒๒ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  ๑๕,๒๗๔,๗๔๙.๕๒  -   ๑,๑๑๓,๙๙๐.๐๐  ๑๔,๑๓๓,๕๘๐.๗๓  ๒๗,๑๗๘.๗๙ 

     งบลงทุน  ๒,๒๗๓,๔๐๐.๐๐ ๔๑๘,๐๐๐.๐๐  ๔๕,๖๘๙.๐๐  ๑,๗๔๘,๓๒๑.๒๐  ๖๑,๓๘๙.๘๐ 

     งบอุดหนุน  ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -    -    -   

            รวม ๒๖,๕๔๘,๑๔๙.๕๒ ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๑๕๙,๖๗๙.๐๐ ๒๔,๘๘๑,๙๐๑.๙๓  ๘๘,๕๖๘.๕๙ 

            รวมแผนงบประมาณ ๗๔,๒๘๘,๒๑๖.๑๙ ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ ๑,๒๔๖,๗๘๖.๒๐ ๗๒,๕๒๓,๓๖๗.๑๘ ๑๐๐,๐๖๒.๘๑ 
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แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขัน

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๑๓,๔๕๖,๘๐๐.๐๐  -   ๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐  ๑๐,๓๔๖,๑๖๒.๒๘  ๗๗๔,๓๖๔.๗๒ 

            รวมแผนงบประมาณ ๑๓,๔๕๖,๘๐๐.๐๐  -   ๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐ ๑๐,๓๔๖,๑๖๒.๒๘  ๗๗๔,๓๖๔.๗๒ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริม
การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อการท่องเที่ยว

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  ๒๙,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ ๗๖๘,๗๐๐.๐๐  ๕๗๙,๖๑๙.๐๐  ๒๘,๓๔๙,๙๑๓.๐๐  ๑๔๓,๗๖๘.๐๐ 

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๑๗,๔๑๓,๔๐๐.๐๐  -    ๗๓๘,๓๒๓.๘๐  ๑๖,๖๖๐,๗๔๐.๔๘  ๑๔,๓๓๕.๗๒ 

            รวม ๔๗,๒๕๕,๔๐๐.๐๐ ๗๖๘,๗๐๐.๐๐ ๑,๓๑๗,๙๔๒.๘๐ ๔๕,๐๑๐,๖๕๓.๔๘  ๑๕๘,๑๐๓.๗๒ 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๕,๙๔๐,๔๓๐.๐๐  ๕,๙๓๐,๖๕๖.๘๒  ๙,๗๗๓.๑๘ 

            รวมแผนงบประมาณ  ๕,๙๔๐,๔๓๐.๐๐  -    -    ๕,๙๓๐,๖๕๖.๘๒  ๙,๗๗๓.๑๘ 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)



77 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 77 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ ๒ : โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรม
วงศานุวงศ์

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  -   ๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐  ๓,๒๙๓,๓๐๐.๒๕  ๑,๕๙๙.๗๕ 

            รวม  ๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  -   ๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐  ๓,๒๙๓,๓๐๐.๒๕  ๑,๕๙๙.๗๕ 

แผนงบประมาณ : แผนงาน
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ ๓ : โครงการส่งเสริม
อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๓๑,๖๐๘,๔๐๐.๐๐  -    ๙๕,๐๒๕.๐๐  ๓๑,๔๙๒,๕๕๙.๙๗  ๒๐,๘๑๕.๐๓ 

           รวม ๓๑,๖๐๘,๔๐๐.๐๐  -    ๙๕,๐๒๕.๐๐ ๓๑,๔๙๒,๕๕๙.๙๗  ๒๐,๘๑๕.๐๓ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ ๔ : โครงการส่งเสริมภาพ
ลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็น
ไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๑๒,๘๔๗,๐๗๑.๐๐  -    -    ๑๒,๘๓๒,๑๗๓.๔๒  ๑๔,๘๙๗.๕๘ 

           รวม ๑๒,๘๔๗,๐๗๑.๐๐  -    -   ๑๒,๘๓๒,๑๗๓.๔๒  ๑๔,๘๙๗.๕๘ 

           รวมแผนงบประมาณ ๙๗,๑๖๐,๘๗๑.๐๐ ๗๖๘,๗๐๐.๐๐ ๓,๕๖๘,๐๖๗.๘๐ ๙๒,๖๒๘,๖๘๗.๑๒  ๑๙๕,๔๑๖.๐๘ 



78 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย78 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ต่อ)

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

เบิกแทนสำานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง 
ของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และชุมชน

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถ่ินสำานักงานวัฒนธรรม
จังหวัด

      งบรายจ่ายอ่ืน  ๔๒๘,๕๒๐.๐๐  -    -    ๔๒๘,๕๒๐.๐๐  -   

           รวม  ๔๒๘,๕๒๐.๐๐  -    -    ๔๒๘,๕๒๐.๐๐  -   

เบิกแทนสำานักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม

โครงการท่ี ๑ : โครงการพัฒนา
ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม 
และนำาความเป็นไทยสู่สากล ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐

 

-  

            รวมท้ังส้ิน ๒๑๘,๕๒๗,๗๓๗.๑๙ ๑,๑๘๖,๗๐๐.๐๐  ๗,๑๕๑,๑๒๗.๐๐ ๒๐๘,๗๑๘,๗๗๐.๘๑  ๑,๔๗๑,๑๓๙.๓๘ 



79 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 79 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

รายการ  เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลำา้ 
และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิตท่ี ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  ๙๙,๐๐๖.๓๐  ๙๙,๐๐๖.๓๐  -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  -    -    -   

            รวม  ๙๙,๐๐๖.๓๐  ๙๙,๐๐๖.๓๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลำา้ 
และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิตท่ี ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  ๒๕๒,๐๑๐.๔๐  ๒๒๐,๕๒๐.๐๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  -    -    -   

            รวม  ๒๕๒,๐๑๐.๔๐  ๒๒๐,๕๒๐.๐๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

            รวมแผนงบประมาณ  ๓๕๑,๐๑๖.๗๐  ๓๑๙,๕๒๖.๓๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  -   

            รวม  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  -   



80 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย80 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
จากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

รายการ  เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี (สุทธิ)

 เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  -   

             รวม  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  -   

             รวม  ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐ ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  -   

             รวม  ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐ ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  -   

             รวมแผนงบประมาณ  ๗,๒๕๒,๖๓๖.๐๐ ๗,๒๕๒,๖๓๖.๐๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  -   

             รวมแผนงบประมาณ  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐ ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  -   

             รวมทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐ ๑๐,๑๗๙,๖๐๒.๓๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 



81 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 81 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐสร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม 
และชุมชน

     งบบุคลากร ๒๖,๙๒๕,๔๐๐.๐๐  -    -   ๒๖,๒๕๖,๘๖๓.๗๘  ๖๖๘,๕๓๖.๒๒ 

     งบดำาเนินงาน  ๑,๓๘๗,๓๐๐.๐๐  -    -    ๑,๓๒๕,๔๗๓.๗๗  ๖๑,๘๒๖.๒๓ 

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  -    -    -    -    -   

           รวมแผนงบประมาณ ๒๘,๓๑๒,๗๐๐.๐๐  -    -   ๒๗,๕๘๒,๓๓๗.๕๕  ๗๓๐,๓๖๒.๔๕ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
แก้ปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลำา้ 
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตท่ี ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ
การถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน ๔๙,๓๘๒,๐๓๔.๖๘  -    ๙๙,๐๐๖.๓๐ ๔๘,๕๑๓,๕๙๙.๖๗  ๗๖๙,๔๒๘.๗๑ 

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  -    -    -    -    -   

           รวม ๔๙,๓๘๒,๐๓๔.๖๘  -    ๙๙,๐๐๖.๓๐ ๔๘,๕๑๓,๕๙๙.๖๗  ๗๖๙,๔๒๘.๗๑ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพ้ืนฐานด้านการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลำา้ 
และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตท่ี ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ
การเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน ๑๘,๑๑๙,๖๔๐.๖๓  -    ๒๕๒,๐๑๐.๔๐ ๑๗,๘๖๔,๒๙๔.๑๑  ๓,๓๓๖.๑๒ 

     งบลงทุน  ๑,๙๕๐,๒๐๐.๐๐  -    -    ๑,๙๓๙,๙๖๓.๖๑  ๑๐,๒๓๖.๓๙ 

     งบอุดหนุน  ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  -    -    -    -    -   

           รวม ๒๙,๐๖๙,๘๔๐.๖๓  -    ๒๕๒,๐๑๐.๔๐ ๒๘,๘๐๔,๒๕๗.๗๒  ๑๓,๕๗๒.๕๑ 

           รวมแผนงบประมาณ ๗๘,๔๕๑,๘๗๕.๓๑  -    ๓๕๑,๐๑๖.๗๐ ๗๗,๓๑๗,๘๕๗.๓๙  ๗๘๓,๐๐๑.๒๒ 



82 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย82 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบส่ังซ้ือ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และชุมชน
โครงการท่ี ๑: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน ๑๙,๑๒๔,๓๘๐.๑๐  -    ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๓๙๑,๐๓๒.๗๗  ๓๑๓,๓๔๗.๓๓ 

           รวม ๑๙,๑๒๔,๓๘๐.๑๐  -   ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๓๙๑,๐๓๒.๗๗  ๓๑๓,๓๔๗.๓๓ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และชุมชน
โครงการท่ี ๑: โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน ๓๗,๔๑๕,๐๐๐.๐๐  -    ๙๖๑,๕๒๐.๐๐ ๓๖,๔๐๓,๖๓๘.๑๕  ๔๙,๘๔๑.๘๕ 

           รวม ๓๗,๔๑๕,๐๐๐.๐๐  -    ๙๖๑,๕๒๐.๐๐ ๓๖,๔๐๓,๖๓๘.๑๕  ๔๙,๘๔๑.๘๕ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และชุมชน
โครงการท่ี ๑: โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน ๒๗,๗๔๐,๐๐๐.๐๐  -    -   ๒๗,๗๔๐,๐๐๐.๐๐  -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน ๑๕,๓๙๖,๘๐๐.๐๐ -    ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐ ๑๒,๙๗๒,๕๓๖.๓๙  ๑๓,๑๖๓.๖๑ 

           รวม ๔๓,๑๓๖,๘๐๐.๐๐  -   ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐ ๔๐,๗๑๒,๕๓๖.๓๙  ๑๓,๑๖๓.๖๑ 



83 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 83 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
โครงการท่ี ๑: โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  ๖,๕๒๕,๖๘๕.๗๕  ๑๔,๒๙๘.๒๕ 

           รวม  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -   ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  ๖,๕๒๕,๖๘๕.๗๕  ๑๔,๒๙๘.๒๕ 

           รวมแผนงบประมาณ ๑๐๗,๖๗๖,๑๘๐.๑๐  -   ๗,๒๕๒,๖๓๖.๐๐ ๑๐๐,๐๓๒,๘๙๓.๐๖ ๓๙๐,๖๕๑.๐๔ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการ
พัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค
โครงการท่ี ๑: โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวบนบกบริเวณตอนในของภาค

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๑๙,๔๙๘,๓๑๗.๓๒  ๑,๖๘๒.๖๘ 

           รวมแผนงบประมาณ  ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๑๙,๔๙๘,๓๑๗.๓๒  ๑,๖๘๒.๖๘ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการ
ขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการท่ี ๑: โครงการวัฒนธรรม
เช่ือมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๑๐,๕๔๓,๑๓๐.๐๐  -    -    ๑๐,๕๓๐,๔๕๔.๓๕  ๑๒,๖๗๕.๖๕ 

           รวมแผนงบประมาณ  ๑๐,๕๔๓,๑๓๐.๐๐  -    -    ๑๐,๕๓๐,๔๕๔.๓๕  ๑๒,๖๗๕.๖๕ 



84 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย84 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ)

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการสร้าง
รายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการท่ี ๑: โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขัน

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอ่ืน ๑๕,๐๘๐,๓๑๗.๐๐  -    ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  ๑๒,๔๖๒,๓๖๓.๖๖  ๑๐,๕๑๓.๓๔ 

          รวมแผนงบประมาณ ๑๕,๐๘๐,๓๑๗.๐๐  -   ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  ๑๒,๔๖๒,๓๖๓.๖๖  ๑๐,๕๑๓.๓๔ 

เบิกแทนสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงาน : สร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา 

และวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขัน

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -    -    ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -   

           รวมแผนงบประมาณ  ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -    -    ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -   

เบิกแทนสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง

ของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรม

และชุมชน

โครงการท่ี ๑ : โครงการพัฒนาความร่วมมือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม และนำาความเป็นไทย

สู่สากล

กิจกรรมท่ี ๑ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ 

และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

     งบรายจ่ายอ่ืน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

           รวมแผนงบประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

           รวมแผนงบประมาณท้ังส้ิน ๒๖๑,๑๘๑,๘๕๔.๙๑  -   ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐ ๒๔๙,๐๔๑,๘๗๕.๘๓ ๑,๙๒๘,๘๘๖.๓๘ 



85 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 85 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ภาคผนวก



86 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย86 รายงานประจำาปี ๒๕๖๓สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ที่ปรึกษา 

 นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร  รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 นางรพีพร  คล่องธนาคม  เลขานุการกรม
 

สรุป/รวบรวม/เรียบเรียง 

 นางสาวเมธาภรณ์  ถวายทรัพย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ

 นายเถลิงศักดิ์  ริมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

 นายทนงศักดิ์  ปาวนา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

 นางสาวพิชญภัสสร  โตะเพิ่มพูน พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นางสาวทักษพร  ศิริยงค์  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 นางสาวสมพร  โสรมรรค  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

สนับสนุนข้อมูลโดย 

 สำานักงานเลขานุการกรม 
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