
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 259,693,800 บาท 

งบด าเนินงาน 
67,346,200 บาท 

งบบุคลากร 
25,528,300 บาท 

         
            
       
             
             

งบบุคลากร 
26,029,000 บาท 

งบด าเนินงาน 
66,968,500 บาท 

งบลงทุน 
30,318,400 บาท 

งบเงินอุดหนุน 
9,000,000 บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน 
127,377,900 บาท 



งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  (26,919,700 บาท)                                                              
งบบุคลากร : เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (26,029,000 บาท) 
งบด าเนินงาน : ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น เงินสมทบ   
                   ประกันสังคม (890,700 บาท) 

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(77,351,200 บาท)  
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการถ่ายทอดและพัฒนา (49,749,500 บาท) 
กิจกรรม : การเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       
             (49,749,500 บาท) 

ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า (27,601,700 บาท) 
กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั    

(27,601,700 บาท) 



งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม (129,457,900 บาท)                                                              

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล  
                  (24,313,200 บาท) 
กิจกรรม : การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (16,800,000 บาท)  
กิจกรรม : การพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทยสู่สากล     
  (7,513,200 บาท)  

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย (35,575,400 บาท) 
กิจกรรม : การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย (14,485,600 บาท) 
กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ (21,089,800 บาท) 
 
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว  
                  (61,569,300 บาท) 
กิจกรรม : การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมยัสู่ภูมภิาค (3,024,300 บาท)  
กิจกรรม : การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน (11,000,000 บาท)  
กิจกรรม : การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ (19,500,000 บาท)  
กิจกรรม : งบลงทุน (28,045,000 บาท)  

โครงการที่ 4 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 
                  (8,000,000 บาท) 
กิจกรรม : การส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพ่ือเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ (8,000,000 บาท)  

 



งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามแผนงาน 

แผนงานบูรณาการ  :  ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  (5,958,200 บาท)                                                              
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข้มแข็ง (5,958,200 บาท) 
กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (5,958,200 บาท) 

แผนงานบูรณาการ  :  สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (20,006,800 บาท)                                                              
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
 (20,135,300 บาท) 
กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (4,450,000 บาท) 
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ (15,556,800 บาท) 
 



สัดส่วนงบประมาณ 2563                             
จ าแนกตามแผนงาน 

                   

             

                

              

แผนงานบูรณาการ 
25,965,000 บาท 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
26,919,700 บาท 

แผนงานพื้นฐาน 
77,351,200 บาท 

แผนงานยุทธศาสตร์ 
129,457,900 บาท 



รายการบุคลากรภาครัฐ 
จ านวน  26,919,700  บาท 

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

งบบุคลากร 

26,029,000 บาท 

เงินเดือน 

19,997,900 บาท 

ค่าตอบแทนรายเดือน ขรก. 

1,190,400 บาท 

เงินประจ าต าแหน่ง 

800,400 บาท 

ค่าตอบแทน พนง.ราชการ  

4,040,300 บาท 

งบด าเนินงาน 

890,700 บาท 

ค่าเช่าบ้าน 

744,000 บาท 

เงินสมทบประกันสังคม 
146,700 บาท 



ผลผลิตที่ 1 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการถา่ยทอดและพัฒนา   

จ านวน  49,749,500  บาท 

 

งบด าเนินงาน 
49,749,500 บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 15,500 คน 

ร้อยละความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร้อยละ 80 

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. องค์ความรู้ทางศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยัไดร้ับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. เกิดการบูรณาการและขบัเคลื่อนการด าเนินงานศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยัอย่างมเีอกภาพ   

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองคค์วามรู้และพัฒนาองคก์ร (งบประมาณ 1,700,000 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องคค์วามรู้ดา้นศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั  
    (งบประมาณ 2,000,000 บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บรกิาร (งบประมาณ 1,656,300 บาท) 



ผลผลิตที่  2 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า   

จ านวน 27,601,700 บาท 

 

งบด าเนินงาน 
16,328,300 

บาท 

 

งบเงินอุดหนุน 
9,000,000 

บาท 

 

งบลงทุน 
2,273,400 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

จ านวนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและ
มูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จ านวน 150 ภาคีเครือข่าย 

ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า 
ร้อยละ 100 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพิ่มโอกาสสร้างความพร้อม และสร้างเครือข่ายการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมส าคัญ 
1. เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (งบประมาณ 9,000,000 บาท) 

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  



 

งบรายจ่ายอื่น 
24,313,200 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล 36,000 คน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล ร้อยละ 85 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสงัคม 

โครงการที่ 1                                                                                       
โครงการส่งเสริมภาพลกัษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากล 

จ านวน 24,313,200 บาท 
กิจกรรม : การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

กิจกรรม : การพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทยสู่สากล      

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ       
น าความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย 

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปะร่วมสมัย  (งบประมาณ 16,800,000 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทยสู่สากล 
(งบประมาณ 7,513,200 บาท) 



 

งบรายจ่ายอื่น 
35,575,000 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความ    
เป็นไทย 38,500 คน 
- จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีได้รับการสร้างสรรค์   
โดยใช้อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 180 ผลงาน 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
ร้อยละ 85 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสงัคม 

โครงการที่ 2                                                                                       
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 

จ านวน 35,575,000 บาท 
กิจกรรม : การส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 

กิจกรรม : การส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย 

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  (งบประมาณ 14,485,600 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์  (งบประมาณ 21,089,800 บาท) 
 
 



 

งบรายจ่ายอื่น 
33,524,300 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 170,000 คน 
- จ านวนผลงานศิลปวัฒรรรมร่วมสมัยที่ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อ
การท่องเที่ยว จ านวน 15 ผลงาน 

ร้อยละความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับ  
การพัฒนาเพื่อการท่องเท่ียว ร้อยละ 90 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสงัคม 

โครงการที่ 3                                                                                       
โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

 จ านวน 61,569,300 บาท 
กิจกรรม : การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมยัสู่ภูมภิาค 

กิจกรรม : การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมยัราชด าเนิน 
กิจกรรม : การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมยันานาชาติ 

กิจกรรม : งบลงทุน 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ
การท่องเท่ียว 

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค (งบประมาณ 3,024,300 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน  (งบประมาณ 11,000,000 บาท) 
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (งบประมาณ 19,500,000 บาท)  
4. ค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (งบประมาณ 28,045,000 บาท)  
 
 
 

 

งบลงทุน 
28,045,000 

บาท 



 

งบรายจ่ายอื่น 
8,000,000 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 55,500 คน  

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ร้อยละ 85 

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม 

โครงการที่ 4                                                                                       
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 

จ านวน 8,000,000 บาท 

กิจกรรม : การส่งเสริมศิลปะร่วมสมยัเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย์ 

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย 

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์   
    (งบประมาณ 8,000,000 บาท) 



 

งบรายจ่ายอื่น 
5,958,200 

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา 65 ผลงาน  

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน ร้อยละ 85 

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โครงการที่ 1                                                                                       
โครงการ ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง  

จ านวน 5,958,200 บาท 

กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้                           

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตส านึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

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



 

งบรายจ่ายอื่น 
20,006,800  

บาท 

ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ 

เชิงคุณภาพ 

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม     
ร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 6,500 คน 
- จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทาง
วัฒนธรรม 8 รายการ  

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ร้อยละ 75 

แผนงานบูรณาการ : สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว 

โครงการที่ 1                                                                                       
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 

จ านวน 20,006,800 บาท 
 

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ                           

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อ 
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมส าคัญ 
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (งบประมาณ 4,450,000 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (งบประมาณ 15,556,800 บาท) 


