
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดำเนินงาน ประจำปี 256๔ 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กระทรวงวัฒนธรรม 
 



งบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 224,421,000 บาท

งบด าเนินงาน 
67,346,200 บาท

งบบุคลากร 
25,528,300 บาท

         
            
       
             
             

งบบุคลากร 
26,861,500 บาท

งบด าเนินงาน 
65,923,800 บาท

งบลงทุน 
26,735,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 
9,000,000 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 
95,900,200 บาท



งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  (27,756,600 บาท)

งบบุคลากร : เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (26,861,500 บาท)
งบด าเนินงาน : ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น เงินสมทบ  

ประกันสังคม (895,100 บาท)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(74,028,700 บาท)

ผลผลิต  : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า (74,028,700 บาท)
กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั    

(74,028,700 บาท)



งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (84,887,700 บาท)

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
(55,304,100 บาท)

กิจกรรม : การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว (28,568,600 บาท)
กิจกรรม : งบลงทุน (26,735,500 บาท)

โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
(6,000,000 บาท)

กิจกรรม : การส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย (23,583,600 บาท)
กิจกรรม : การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อส่งเสริมอัตลกัษณ์ไทย



งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม (17,234,900 บาท)

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 
(17,234,900 บาท)

กิจกรรม : การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล



งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานบูรณาการ : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(5,958,200 บาท)

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (5,958,200 บาท)
กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (5,958,200 บาท)

แผนงานบูรณาการ :  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (14,554,900 บาท)                                                             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
(14,554,900 บาท)

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ



สัดส่วนงบประมาณ 2564
จ าแนกตามแผนงาน

                   

             

                

              

แผนงานบูรณาการ 
20,513,100 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
27,756,600 บาท

แผนงานพื้นฐาน 
74,028,700 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ 
102,122,600 บาท



รายการบุคลากรภาครัฐ
จ านวน 27,756,600  บาท

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร

26,861,500 บาท

เงินเดือน

21,382,000 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนขรก.

781,300 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง

427,200 บาท

ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 

4,271,000 บาท

งบด าเนินงาน

895,100 บาท

ค่าเช่าบ้าน

744,000 บาท

เงินสมทบประกันสังคม 
143,700 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน 
7,400 บาท



ผลผลิต
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า  

จ านวน 74,028,700 บาท

งบด าเนินงาน
65,028,700

บาท

งบเงินอุดหนุน
9,000,000

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 21,000 คน 
- ภาคีเครือข่าย จ านวน 170 ภาคีเครือข่าย

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ร้อยละ 80

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพ่ิมโอกาสสร้างความพร้อม และสร้างเครือข่ายการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร (งบประมาณ 1,700,000 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ (งบประมาณ 1,656,300 บาท)
4. เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  (งบประมาณ 9,000,000 บาท)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



งบรายจ่ายอื่น
28,568,600 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 160,000 คน
- จ านวนผลงานศิลปวัฒรรรมร่วมสมัยท่ีได้รับการสร้างสรรค์เพื่อ
การท่องเที่ยว จ านวน 15 ผลงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว

จ านวน 55,304,100 บาท
กิจกรรม : การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว 

กิจกรรม : งบลงทุน

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ
การท่องเท่ียว

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

(งบประมาณ 28,568,600 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (งบประมาณ 26,735,500 บาท) 

งบลงทุน
26,735,500

บาท



งบรายจ่ายอื่น
6,000,000

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 55,500 คน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

โครงการที่ 2
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

จ านวน 6,000,000 บาท

กิจกรรม : การส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

(งบประมาณ 6,000,000 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
23,583,600 

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จ านวนประชาชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความ    
เป็นไทย 38,500 คน
- จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์   
โดยใช้อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 150 ผลงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

โครงการที่ 3
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

จ านวน 23,583,600 บาท
กิจกรรม : การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อส่งเสริมอัตลกัษณ์ไทย

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  (งบประมาณ 7,864,200 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์  (งบประมาณ 15,719,400 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
17,234,900 

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จ านวนประชาชนที่ เ ข้ า ร่ วมกิ จกรรมเผยแพร่ แลก เปลี่ ยน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล 40,000 คน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล

จ านวน 18,234,900 บาท
กิจกรรม : การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล     

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ       
น าความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมัย  (งบประมาณ 11,600,000 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทยสู่สากล 
(งบประมาณ 5,634,900 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
5,958,200

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา 80 ผลงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน ร้อยละ 85

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ 1
โครงการ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

จ านวน 5,958,200 บาท

กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้                          

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้  (งบประมาณ 5,958,200 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
14,554,900

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม     
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 6,500 คน
- จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทาง
วัฒนธรรม 10 รายการ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ร้อยละ 75

แผนงานบูรณาการ : สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว

โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

จ านวน 14,554,900 บาท

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ                          

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ 
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (งบประมาณ 3,337,500 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (งบประมาณ 11,217,400 บาท)


