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(นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ)

ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

คำานำา
 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวม 

ผลการดำาเนนิงานท่ีสำาคญัของหนว่ยงานในรอบปทีีผ่า่นมา ซ่ึงในปนีี ้สำานกังานฯ มุง่เนน้การนำาศลิปะร่วมสมยั 

ในทุกสาขามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้นตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม 

เป้าหมายการให้บริการและแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของหน่วยงาน ภายใต้แผนบริหารราชการแผ่นดิน  

รวมท้ังรายงานด้านการเงิน เพ่ือเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและผู้ท่ีสนใจได้รับทราบผลการดำาเนินงาน

ตามภารกจิของสำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั โดยมุง่มัน่และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะเกดิประโยชนสู์งสดุ

ต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

 ในการจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยฉบับนี้  

ประสบความสำาเรจ็ไดด้ว้ยการสนบัสนนุของคณะผู้บริหารและความร่วมมอืของเจ้าหนา้ทีท่ี่เกีย่วขอ้งทกุทา่น  

ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและจัดส่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำามาประกอบการจัดทำาเป็นรายงานประจำาปีฉบับสมบูรณ์ 

คณะผู้จัดทำาจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรายงานประจำาปี ๒๕๖๒ 

ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเป็นแหล่งเรียนรู้และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจงาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต่อไป
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สารบัญ

ทำาเนียบผู้บริหาร สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๖
 

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลภาพรวมของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๙
     เครื่องหมายราชการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๓
     ขอบข่ายของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๔
   	ข้อมูลพื้นฐานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๕
   	ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑๗
     บทบาทอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย ๑๗
   	การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้างของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๘
   	อัตรากำาลังของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑๙
   	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๐
 

ส่วนที่ ๒ : ผลการปฏิบัติราชการของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๒๑
     ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒๓
 

ส่วนที่ ๓ : รายงานการเงินของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๘๑
     รายงานการเงินประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๘๓
     หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน ๘๘
 

ภาคผนวก  ๑๒๓
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นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ
ผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายบุญเลิศ คำาดี
รองผู้อำ�นวยก�ร

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�น

ส่งเสริมง�นวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)

ทำาเนียบผู้บริหาร
สำานักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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นางสาวธนพร แตงขาว
เลข�นุก�รกรม

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ
ผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นายประสิทธิ์ อทินวงศ์
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์หอศิลป์

นางสาวสุวิมล วิมลกาญจนา
ผู้อำ�นวยก�ร

ศูนย์เครือข่�ยสัมพันธ์และแหล่งทุน
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ภาพรวม
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ส่วนที่๑
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ภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของ
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ๑. รฐับาล ภายใตก้ารนำาของ พ.ต.ท.ดร.ทกัษณิ ชนิวตัร นายกรฐัมนตรไีด้เสนอรา่งพระราชบญัญติัปรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘  เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร 
แล้วนำาเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวุฒิสภา
 ๒. วันท่ี ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เห็นชอบให้เพ่ิมเติม “สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” เป็นหน่วยงานใหม่ระดับ 
กรมในกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เสนอ
 ๓. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๕ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดย นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ 
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมาธิการกิจการรัฐสภา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นหา
แนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งสำานักงานคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบ
ด้วยสมาชิกวุฒิสภา ศิลปิน นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงในการดำาเนินงานวัฒนธรรม และผู้สนับสนุนจำานวนมาก  
ทุกคนมีความคิดตรงกันว่าสมควรก่อตั้งกรมนี้ และยินดีให้การสนับสนุน
 ๔.  วันท่ี ๑๒ กนัยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธกิารวสิามญัวฒุสิภาไดป้ระชมุพจิารณาและมมีตเิหน็ชอบใหเ้พิม่  
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
 ๕. วนัที ่๒๐ กันยายน ๒๕๔๕ ทีป่ระชุมวฒุสิภาไดพ้จิารณา รา่งพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. .… และมมีตเิหน็ชอบมาตรา ๓๙ (๖) สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั โดยมีมตเิหน็ชอบ ดว้ยคะแนนออกเสยีง  
๗๙ ต่อ ๓๕
 ๖. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำาหนด
ให้มีส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง และมีสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมหนึ่งใน
กระทรวงวัฒนธรรม
 ๗. วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๔๕ นางอไุรวรรณ เทยีนทอง รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวฒันธรรมได้ลงนามประกาศ 
ใช้ใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ส่วนที่

๑

ประวัติการก่อตั้ง
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ความจำาเป็นในการจัดตั้งสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ๑.  องค์ประกอบที่สำาคัญขั้น พ้ืนฐานอันนำาไปสู่คุณภาพชีวิต ท่ีสมบูรณ์ของมนุษย์   

คือ ศิลปะแห่งการดำาเนินชีวิต ศิลปะนำาไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา การเรียนรู้ การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ  

การยกระดับจิตวิญญาณให้มีความละเอียดอ่อนไปสู่ความเป็นอิสระทางปัญญา อันเป็นคุณค่าของ 

ความเป็นมนุษย์ท้ังในโลกปัจจุบันและอนาคต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ตอ่การดำาเนนิชวีติของคน เพราะคนจะต้องพัฒนาปรับตัวในการใช้ศิลปะการดำารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน 

เพ่ือก้าวไปสู่โลกโลกยุคใหม่ที่มีพลวัตตลอดเวลา

 ๒.  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้การดำาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความเด่นชัด ครอบคลุมครบทุกด้านอย่างเป็นเอกภาพ

 ๓.  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันควรได้รับการดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิด 

การพัฒนาอยู่เสมอ ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่ขาดตอน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๓.๑ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  ๓.๒ เพื่อสร้างสรรค์ สะสม และสร้างต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม ให้แก่สังคม

  ๓.๓ เพือ่พฒันาใหเ้กิดคณุประโยชนต่์อชาติในด้านเศรษฐกจิ อตุสาหกรรม การท่องเทีย่ว

และศิลปการบันเทิง

  ๓.๔ เพื่อให้รู้เท่าทันและก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรม
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ลักษณะของเครื่องหมายราชการ 
 ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ รูปร่างอิสระคล้ายดวงตา และมือที่กำาลังจับจีบรำาไทย 

เพือ่บ่งบอกหนา้ท่ีของหนว่ยงานท่ีสอดสอ่งดูแล และสนบัสนุนสง่เสรมิงานด้านศลิปวัฒนธรรมร่วมสมยั  

ด้านล่างเป็นข้อความชื่อสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ความหมายของเครื่องหมายราชการ

 ๑. รูปร่างอิสระ พัฒนามาจากภาพดวงตา มือ และส่วนหนึ่งเครื่องหมายราชการ  

ของอักษรย่อ ศ ว และ ร

 ๒. ดวงตา สื่อความหมายถึงการจับจ้องมองดูศิลปกรรมไทยร่วมสมัย

 ๓. มือ สื่อความหมายถึงการส่งเสริมให้ศิลปะรับใช้ประชาชน

 ๔.  อักษรย่อ ศ ว และ ร ย่อมาจาก ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ๕. รูปตราสัญลักษณ์ ใช้สีทอง หมายถึง ความเป็นชาติไทยและความเจริญรุ่งเรือง

ความหมายของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 ๑. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะที่พัฒนาสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขึ้น

ใหมใ่นยคุเดยีวกนั หรอืในเวลาเดียวกนั และเกิดขึน้ในสมยัปจัจุบนั โดยมวีฒันธรรมเปน็ฐานรากสำาคัญ

ในการสร้างสรรค์

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยมีกระบวนแบบหรือ 

แนวความคิดของสังคมและวัฒนธรรม ปัจจุบันเป็นพื้นฐาน

 ๓. ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั หมายถงึ  ศิลปะทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม ่เพือ่รบัใช้สังคมในยคุปจัจบุนั 

ที่ เกิดจากความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์และส่งผลต่อกันและกัน  

ระหว่างศิลปะและวัฒนธรรม
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ขอบข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)วิจิตรศิลป์ (Fine Art)

ศิลปะการออกแบบ
 - เรขศิลป์
 - มัณฑนศิลป์
 - การออกแบบ
  เครื่องแต่งกาย

ทัศนศิลป์ ทัศนศิลป์

สถาปัตยกรรมดนตรีและการแสดง

ภาพยนตร์และ

สื่อเคลื่อนไหว

วิจิตรศิลป์ (Fine Art) 
 ศิลปะที่อำานวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจมากกว่าประโยชน์ใช้สอย 
หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็นสำาคัญ

ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)
 ศิลปะที่อำานวยประโยชน์ทางกาย มุ่งเน้นประโยชน์ทางการใช้สอยมากกว่าความงาม หรือสิ่งที่มนุษย ์
สรา้งสรรค์ขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางรา่งกาย ซ่ึงงานศิลปะรว่มสมยัในแตล่ะประเภทนัน้ลว้นเกดิจาก
จินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย 
อันทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ เป็นประโยชน์ท้ังในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ ได้แก่ สุนทรียะและ
ประโยชน์เพื่อการดำารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนั้น ๆ 
 แตใ่นปัจจบัุน ไดจ้ำาแนกงานศลิปะรว่มสมยัออกเปน็ ๖ กลุม่งาน ๙ สาขา ตามทีป่รากฏในวถิกีารดำารงชวีติ 
ของสังคมปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 
 ๑) ศิลปะการออกแบบ แบ่งย่อยออกเป็น 
  - เรขศิลป์ 
  - มัณฑนศิลป์
  - การออกแบบเครื่องแต่งกาย
 ๒) ทัศนศิลป์ 
 ๓) สถาปัตยกรรม 
 ๔) วรรณศิลป์ 
 ๕) ดนตรีและการแสดง 
 ๖) ภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว

 สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม เปน็หนว่ยงานทีม่ภีารกจิในเผยแพรแ่ละพฒันา

องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รวมไปถึงนำางาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ โดยได้จำาแนกงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น  

๒ ประเภท คือ
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ตั้งใจทำ�ง�น

วัฒนธรรม
อันดีง�ม

บริก�รมุ่งมั่น
วัฒนธรรม 

องค์กร

ริเริ่ม 
สร้�งสรรค์

วิสัยทัศน์
VISION

เป็นองค์กรชั้นนำาในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม

สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
MISSION

๑. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์ 

และประยุกต์ศิลป์

๒. นำางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพ่ิมมูลค่า

สินค้าและบริการ
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ค่านิยม
องค์กร

Service Mind : คว�มพร้อมในก�รให้บริก�ร

Mastery : ก�รทำ�ง�นแบบมืออ�ชีพ

Achievement : ก�รทำ�ง�นโดยมุ่งหวังผลสำ�เร็จ 
ของง�นอย่�งมีประสิทธิภ�พ

Relationship : คว�มสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 ของบุคล�กรในองค์กร

Teamwork : ก�รทำ�ง�นเป็นทีม

S

A

T

M

R
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ประเด็นยุทธศาสตร์

เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงาน 

ที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ให้สอดคล้องกับสังคมไทย

ยุทธศาสตร์สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ศึกษา วิจัย และส่งเสริม

การเผยแพร่องค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการ

ทางศิลปะ และนวัตกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ 

สังคม และมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

บูรณาการความร่วมมือ

เชิงรุกเพื่อพัฒนางาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของทุกภาคส่วนทั้งใน

และต่างประเทศ

บทบาท
อำานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

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
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การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้างของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (วรรณศิลป์)

รองผู้อำานวยการ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สำานักงาน 
เลขานุการกรม

ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ ์
และแหล่งทุน ศูนย์หอศิลป์ สถาบันศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย

- เลขานุการกรม 

- กลุ่มอำานวยการ 

- กลุม่บรหิารงานบุคคล 

- กลุ่มคลังและพัสดุ 

- กลุ่มแผนงาน 

- พนักงานราชการ

- ผู้อำานวยการ

- กลุ่มส่งเสริมและ

 พัฒนาเครือข่าย

- กลุ่มบริหารกองทุน

 สง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั

- พนักงานราชการ

- พนักงานกองทุน

- ผู้อำานวยการ 

- กลุ่มส่งเสริม

 งานทัศนศิลป์และ

เชิดชูเกียรติศิลปิน 

- กลุ่มบริหารจัดการ 

หอศิลป์

- พนักงานราชการ

- ผู้อำานวยการ

- กลุ่มวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ 

- กลุ่มเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

- พนักงานราชการ

ข้าราชการ ๕๙ อัตรา พนักงานราชการ ๑๖ อัตรา
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จำานวนบุคลากรของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

บุคลากรหญิง จำานวน บุคลากรชาย จำานวน

ข้าราชการ ๔๒ ข้าราชการ ๑๒

พนักงานราชการ  ๘ พนักงานราชการ  ๘

รวม ๕๐ รวม ๒๐

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

แผนภูมิแสดงจำานวนข้าราชการและพนักงานราชการ  

โดยแยกตามสำานัก/ศูนย์/สถาบัน และกลุ่มงาน



20 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
วงเงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร แยกตามประเภทงบ ดังนี้

ที่ ประเภทงบ จำานวนเงิน (บาท) ร้อยละ
๑ งบบุคลากร ๒๕,๖๗๖,๓๐๐ ๙.๕๒
๒ งบดำาเนินงาน ๖๖,๒๗๙,๒๐๐ ๒๔.๕๘
๓ งบลงทุน ๓๒,๗๒๘,๕๐๐ ๑๒.๑๔
๔ งบเงินอุดหนุน ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๓.๓๔
๕ งบรายจ่ายอื่น ๑๓๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐.๔๓

         รวมทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

๒๕๖๐    
๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๑    ๒๕๖๒    

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประม�ณร�ยจ่�ย ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ปีงบประมาณ จำานวนเงิน (บาท)
๒๕๖๐ ๒๖๙,๘๕๖,๕๐๐
๒๕๖๑ ๒๗๔,๘๐๓,๙๐๐
๒๕๖๒ ๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐
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ผลการดำาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสำาคัญ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส่วนที่๒
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แผนงานพื้นฐาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

แผนงาน
ยุทธศาสตร์

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

แผนงาน
บูรณาการ

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

ผลการดำาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมสำาคัญ

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

23 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย

ส่วนที่

๒



24 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ๑.๑ กิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำาเนินการจัดกิจกรรมบริหาร

จัดการองค์ความรู้ทางศิลปะร่วมสมัย สนับสนุนการสร้างสรรค์ รวมไปถึงเป็นสื่อกลางในการสร้างความร่วมมือ 

ระหว่างศิลปิน ประชาชน สื่อมวลชน เพื่อให้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและ 

เผยแพร่ให้สังคม เยาวชน นิสิตนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และศิลปินได้รับรู้รับทราบและเกิดความเข้าใจ ติดตาม 

และใหก้ารสนบัสนนุการจดักิจกรรมของสำานกังานฯ อยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึเปน็องคป์ระกอบสำาคญัในการขบัเคลือ่น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แผนงานพื้นฐาน๑.

24 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรายงานประจำาปี ๒๕๖๒

      สำานักงานฯ จัดพิมพ์นิตยสาร Art Square เล่มที่ ๓๔ - ๓๕ ฉบับละ ๒,๕๐๐ และ ๓,๐๐๐ เล่ม  

รวมทั้งส้ิน ๕,๕๐๐ เล่ม อีกท้ัง ยังผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร องค์ความรู้โครงการ/กิจกรรม วิเคราะห์และ 

จัดทำาสรุปข่าว (clipping news) จากสื่อหนังสือพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ทั้งภายนอกและภายในสำานักงานฯ



25 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑.๒ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โครงการอบรม วัน เวลา สถานที่

โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๙ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๑ โรงแรมรอยัลกระบี่ 
และสถานที่ในเมืองกระบี่

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผูต้รวจสอบภายในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

รุ่นที่ ๑
๑๖ - ๒๗ ม.ค. ๒๕๖๒

๖ - ๘ มี.ค. ๒๕๖๒ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตภาษีเจริญ 
กทม.

โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐยุคใหม่ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมจริยธรรม 
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๙ มี.ค. ๒๕๖๒ ห้องแถลงข่าวชั้น ๑ 
กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพ
ของข้าราชการ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ข้าราชการเกษียณอายุราชการ)

- หลักสูตรที่ ๑
 ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒ 
- หลักสูตรที่ ๒ (๒.๒)
 ๑๑ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๒ 
- หลักสูตรที่ ๒ (๒.๕) 
 ๒๒ - ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒

- หลักสูตรที่ ๑ 
    ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ 
    และห้องประชุมจินดา ณ สงขลา 

สำานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
- หลักสูตรที่ ๒ (๒.๒) ศูนย์ส่งเสริม 

สุขภาพมิชช่ัน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
- หลักสูตรที่ ๒ (๒.๕) 
    ศูนย์อบรมเหลาจือเต้าเต๋อซิ่นซีสากล 

อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

25 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย

โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
รุ่นที่ ๑ ประจำาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒



26 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑.๓ การอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำาเนินการให้เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่าย 

ศลิปะรว่มสมยัท้ังในและตา่งประเทศ ในโครงการรว่มสมยั Creative คอื โครงการท่ีสำานกังานฯ เปน็ผูก้ำาหนด 

แนวคิด (Concept) ของโครงการแต่ละสาขา โดยนำายุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล และกระทรวง 

เก่ียวกับงานดา้นศลิปะ วฒันธรรม มาเป็นตวักำาหนดแนวคดิ (Concept) โดยสนบัสนนุ โครงการทีเ่ปดิโอกาส

ให้บคุคลทัว่ไปทีป่ระสงคจ์ะสรา้งงานทางศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั และองคก์รเครอืขา่ยไดม้โีอกาสสรา้งงาน

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงานฯ ดำาเนินการพิจารณาให้เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและ

องค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศไปแล้วจำานวน ๓๕ โครงการ



27 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลำาดับที่ โครงการหรือกิจกรรมที่อุดหนุน หน่วยงาน/บุคคลภายนอก

๑. กิจกรรมนิทรรศการศิลปกรรมเชียงใหม่ - ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ ศาสตราจารย์พงศ์เดช ไชยคุตร

๒. โครงการเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำานัก เพื่อสร้างสรรค์

งานวรรณกรรม ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน 

นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์

๓. เทศกาล The 5th International Marionette 

Festival - Ha noi 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม

นายนิเวศ แววสมณะ

๔. โครงการเผยแพร่ศักยภาพทางด้านการประพันธ์เพลง

ของศิลปินศิลปาธรผ่านผลงานประพันธ์สำาหรับ Brass  

Quintet และวง Orchestra

นายณรงค์ ปรางค์เจริญ

๕. โครงการคอนเสิร์ต ไหมไทยแนะนำาเพลงคลาสสิก

ปี ๒๕๖๒

นายดนู ฮันตระกูล

๖. โครงการพื้นที่ศิลปะริมน่าน

Nan Riverside Arts Space

นายวินัย ปราบริปู

๗. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางศิลปะในสองรัชกาล นายสุเมธ สิงหวรวงศ์

๘. การแข่งขันเต้นนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ATOD International Dance  

Competition 2019

สมาคมเอทีโอดี เพื่อพัฒนาเด็ก 

และเยาวชน

๙. โครงการเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรม ณ ศูนย์ศิลปะวิถี 

ครั้งที่ ๓ จังหวัดตรัง

นายสัมฤทธิ์ เพชรคง

๑๐. การจัดกิจกรรมนิทรรศการประจำาปี ครั้งที่ ๗

ขัว#๗จังหวัดเชียงราย

นายกสมาคมขัวศิลปะ

สนับสนุนงบอุดหนุน
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำานวน ๓๕ โครงการ 

ในวงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)



28 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลำาดับที่ โครงการหรือกิจกรรมที่อุดหนุน หน่วยงาน/บุคคลภายนอก

๑๑. การจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี ๒๕๖๑

นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๒. โครงการ Chiangmai International Butoh 

dance Festival 2018 จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพราว วรรษธนากร

๑๓. การส่งศิลปินเข้าร่วมปฏิบัติงานศิลปะ 

ณ ประเทศอิตาลี

นายวัฒนโชติ ตุงคะเตชะ

๑๔. โครงการประติมากรรมหุ่นฟางร่วมสมัยชุมชน

นวัตวิถี บ้านป่าตาล อำาเภอสันกำาแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

๑๕. การส่งศิลปินไปรับรางวัลการประกวดภาพถ่าย 

ระดับนานาชาติ The International 

Photographic Salon of Japan ครั้งที่ ๗๙  

และเผยแพร่ผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายหรรษา ตั้งมั่นภูวดล

๑๖. โครงการเผยแพร่ดนตรีร่วมสมัยในเทศกาล

ดนตรี 8th Edition of Deli International 

Jazz Festival ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

นายต้นตระกูล แก้วหย่อง

๑๗. การแสดงดนตรีสร้างสรรค์อาเซียนฉลองชัย 

Asean Green and Peace Forever

 โดยวง Feroci Philharmonic Wind

นายกสมาคมเฟโรซีฟีลฮาร์โมนิค

๑๘. โครงการนิทานอาเซียน นายธนะชัย สุนทรเวช

๑๙. โครงการวรรณกรรมสัมพันธ์อาเซียน นายสกุล บุณยทัต

๒๐. โครงการจัดศิลปะร่วมสมัยและเชิงปฏิบัติการ

หาดใหญ่อาร์ตติสแค้มป์ นานาชาติ ครั้งที่ ๒ 

จังหวัดสงขลา

นายสุบิน เมืองจันทร์



29 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ลำาดับที่ โครงการหรือกิจกรรมที่อุดหนุน หน่วยงาน/บุคคลภายนอก

๒๑. โครงการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ละครหุ่นร่วมสมัย

ผสานกลิ่นไอจากขนบวัฒนธรรมและจัดเก็บข้อมูล

งานหนังใหญ่ในปัจจุบัน

นางสาวภาวาณี สมรรคบุตร

๒๒. เทศกาลศิลปะและการแสดงเจ็ดเสมียน ๒๐๑๙ นายมานพ มีจำารัส

๒๓.. โครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

love Art@ราชบุรี

นายชัยวิทย์ อภิรัตน์อุดมชัย

๒๔. โครงการ 15th THAILAND INTERNATIONAL 

COMPOSITION FESTIVAL YOUNG ARTISTS  

CONCERT 2019 SOUTHEAST - ASIA AUDITION

นายอาศิษฐ์ เกตุจันทรา

๒๕. การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงอารยธรรม
แห่งอุษาคเนย์แห่งศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(The Innovative Composition The Civilizations 
of Asean) on the Performing Arts and the 
History of the Mainland SEA

ศาสตราจารย์ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร

๒๖. ภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong นายโสฬส สุขุม

๒๗. โครงการเทศกาล Pattani Decode นายราชิต ระเด่นอาหมัด

๒๘. โครงการเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย BATIK ON THE BEAT  
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว จังหวัดกระบ่ี

นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี ่
โดย นางสาววิชุพรรณ ศรีสัญญา

๒๙. โครงการการแข่งขันศิลปะการเต้น 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี ๒๕๖๒ 
CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ ๖

นางสาววัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์

๓๐. การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์
ประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๒)

นายกสมาคมดนตรีและ 
มาร์ชชิ่งอาร์ทสากล
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ลำาดับที่ โครงการหรือกิจกรรมที่อุดหนุน หน่วยงาน/บุคคลภายนอก

๓๑. โครงการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ สู่ชุมชน 
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต จังหวัดบึงกาฬ 
(โครงการวาดบ้านแปลงเมือง)

นายสุทธิพงษ์ สุริยะ

๓๒. การแสดงโอเปร่าทศชาติ 
เรื่อง จันทกุมารและมโหสถชาดก 

นายสมเถา สุจริตกุล

๓๓. โครงการ ๔ ภารกิจเหนือกว่าความบ้า
สู่ประเทศเอสโตเนียและฟินแลนด์

นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง

๓๔. โครงการการแสดงแบบเครื่องแต่งกาย
ในงาน Event Fashion Weeks  
ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

นางสาวมัลลิกา อุปถัมภ์

๓๕. นิทรรศการส่งเสริมผู้ประกอบการสปาไทย 
สู่ระดับสากล ด้วยการต่อยอดทุนทางสังคมวัฒนธรรม 
จากศาสตร์ 4 DNA จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสมยศ หลำาวรรณะ



31 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้คะแนน ๙๒.๘๑ จากการประเมินคุณธรรม  

และความโปรง่ใส ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

ของสำานักงาน ป.ป.ช อันดับที่ ๑ ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  

อันดับที่ ๑๐ จากส่วนราชการระดับกรม ๑๔๔ หน่วยงาน



32 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ๑) มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ 

เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ ๕๘ 

 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส  

เบียนนาเล่ ครัง้ที ่๕๘ จดัข้ึนโดยมวัีตถุประสงคเ์พือ่เปดิโอกาส 

ให้ภัณฑารักษ์และศิลปินไทยได้แสดงศักยภาพ และพัฒนา 

การจัดแสดงผลงานศิลปะให้ได้ทัดเทียมนานาชาติ เป็นการ

สรา้งภาพลกัษณท์ีง่ดงาม เผยแพรช่ือ่เสยีงของประเทศ และ 

พัฒนาต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยพัฒนาประเทศ

และส่งผลในด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อไป รวมไปถึง 

การกระชบัสมัพนัธไมตรรีะหวา่งประเทศไทยกบัสาธารณรัฐ

อิตาล ีและประเทศทีเ่ข้ารว่มจดัแสดงนทิรรศการ จำานวน ๘๘ 

ประเทศ ในด้านการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย 

 ทัง้นี ้ประเทศไทยไดร้บัเชญิจากคณะกรรมการ 

ผู้จัดงาน “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่”  

ในครั้งที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นมา ให้นำาผลงานเข้าร่วม 

จัดแสดงอย่างเป็นทางการ นับเป็นก้าวแรกของประเทศ 

ที่ได้นำาเสนอผลงานศิลปะในเวทีโลก ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี

สำาหรับวงการศิลปะในประเทศไทย 

แผนงานยุทธศาสตร์๒.

  โดยในปีน้ี ศิลปินผู้จัดแสดงผลงาน ศิลปะร่วมสมัย ไดแ้ก่ นายปญัญา วจินิธนสาร นายสมศักดิ ์เชาวนธ์าดาพงศ์  

สองศลิปนิแหง่ชาตสิาขาทศันศลิป ์และนายกฤช งามสมศลิปนิสือ่สมยัใหม ่ซึง่มนีายธวชัชยั สมคง ทำาหนา้ทีภ่ณัฑารกัษ์

นิทรรศการศาลาไทย  (Thai Pavalion) ภายใต้แนวคิด "โลกยังคงหมุนไป" (The Revolving World) 
 นำาเสนอเนือ้หาเกีย่วกับประวตัศิาสตร ์เรือ่งเล่า และความจริง ทีเ่กดิขึน้ต้ังแต่ยคุต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เปน็ต้นมา  
โดยมีศิลปวัฒนธรรมเป็นตัวเช่ือมประสาน และเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยก่อเกิดความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างประเทศไทยและนานาประเทศ ถือเป็นการนำาเสนอผลงานศิลปร่วมสมัยของไทย สู่เวทีโลก ภายใต้การส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยควบคู่กันไป  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ พฤษภาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

๒.๑ โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล
  ๒.๑.๑ โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย

32 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรายงานประจำาปี ๒๕๖๒



33 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 33 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมัย

 เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ THAI PAVILION ได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย “THE REVOLVING WORLD” 
โลกยงัคงหมนุไป ในงานมหกรรมศลิปะนานาชาติ เวนสิ เบยีนนาเล่ คร้ังที ่๕๘ ณ In Paradiso, Giardini 
della Biennale 



34 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  ๒.๑.๒ โครงการพฒันาความรว่มมอืดา้นศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยัและนำา
ความเป็นไทยสู่สากล
  ๑) กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์นานาชาติ

 เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง
 โครงการเทศกาลศลิปะรว่มสมยัลุม่แมน่ำา้โขงเปน็โครงการทีมุ่ง่เผยแพรศ่ลิปวฒันธรรม รว่มสมยั 
ของประเทศไทย และแลกเปลีย่นองคค์วามรูเ้รือ่งศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัระหวา่งพืน้ทีลุ่่มแมน่ำา้โขง อนัจะนำา 
ไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าในเชิงการท่องเท่ียว การสร้างมูลค่าสินค้าที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงของการพัฒนางานให้เหมาะสมกับ ตลาดของไทย  
และนานาชาติ โดยมีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้

  โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำา้โขงเป็นโครงการท่ีมุ่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของประเทศไทยและแลกเปล่ียนองค์ความรู้เร่ืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างพ้ืนท่ีลุ่มแม่นำา้โขงอันจะนำา 

ไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลค่าในเชิงการท่องเท่ียว การสร้างมูลค่าสินค้าท่ีได้จาก

การแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงของการพัฒนางานให้เหมาะสมกับ ตลาดของไทย  

และนานาชาติ โดยมีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้



35 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

  -  กจิกรรมศลิปะสู่ชมุชน จังหวัดบงึกาฬ สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั

ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำานักศึกษาด้านศิลปะ

จำานวน ๒๕ คน รว่มโครงการวาดบ้านแปลงเมอืง ณ พพิธิภณัฑช์มุชนมชีวีติ หมูบ่า้นขีเ้หลก็ใหญ ่ 

อำาเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ วาดภาพพญานาคเพิ่มเติมให้กับบ้านเรือนและพื้นที่สำาคัญ ๆ  

ภายในชุมชน จำานวนกว่า ๑๐ ภาพ ซึ่งปัจจุบันมีภาพพญานาคที่แสดงออกถึงอัตลักษณ์

ของชุมชน จำานวน ๕๒ ตน โดยตั้งเป้าไว้ว่าในช่วงเทศกาลบั้งไฟพญานาคบ้านขี้เหล็กใหญ ่

จะมีภาพพญานาคที่เชื่อมโยงกับวิถีการดำาเนินชีวิตของคนในชุมชนให้ครบ ๑๐๐ ตน  

โดยสำานักงานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั สนบัสนุนการพฒันาออกแบบสนิคา้ชมุชนใหส้วยงาม 

และร่วมสมัย จะประสานศิลปินมาร่วมกันการสร้างงานสตรีทอาร์ต สร้างอัตลักษณ์  

สร้างจุดแข็งศิลปะชุมชน เพื่อเปิดพื้นที่แสดงวัฒนธรรม ถ่ายทอดวิถีท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่

ได้เข้ามาเยี่ยมชมในแบบท่ีเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ เพื่อนำาศิลปะร่วมสมัยเข้ามาปรับภูมิทัศน ์

ในชุมชนและภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิต  

ความเชื่อ และความศรัทธาในตำานานพญานาคลุ่มแม่นำ้าโขงแถบจังหวัดบึงกาฬ



36 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อระหว่างวันที่  

๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัได้ร่วมกบัสำานกังานวฒันธรรม

จังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมงานจัดกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวาดภาพ  

พรอ้มจัดแสดงนิทรรศการวาดภาพชวีติ และความงามของคนลุม่แมน่ำา้โขงจงัหวดัมกุดาหาร  

การแสดงวัฒนธรรมประยุกต์สองฝั่งโขง อบรมออกแบบ ตัดเย็บเส้ือผ้าจากผ้าพ้ืนเมือง 

โดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการผ้า และเครื่องแต่งกาย  

ศิลปิน และกลุ่มสตรีผู้สร้างสรรค์การแสดงวัฒนธรรมประยุกต์ ๒ ฝั่งโขง และเจ้าหน้าที่

รวม ๑๗๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ และช้ินงานท่ีเกิดข้ึนมีการนำาเสนอในการจัดงาน

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ณ จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้การจัดพิธีเปิดอนุสาวรีย ์

เจ้าจันทกินรี เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒



37 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการประติมากรรมร่วมสมัยสองฝั่งโขง และการประชุม 

เชิงปฏิบัติการศิลปะร่วมสมัยสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัย  

ลุ่มแม่นำ้าโขงเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดบึงกาฬ มีกิจกรรม ป้ันดินนำ้ามันภายใต้แนวคิดที่ได้นำาเสนอ บอกเล่าเรื่องราวของงานปั้น 

แต่ละช้ินและช้ินงานที่เกิดขึ้นมีการนำาเสนอเป็นซุ้มนิทรรศการในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง 

ณ จังหวัดบึงกาฬ 

 - พิธีเปิดงานกิจกรรมเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ณ ลานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ  

จังหวัดหนองคาย เม่ือวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการแสดงภาพถ่ายไทย - ลาว  

การออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมืองลาว-ไทย สวมใส่สบาย วงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย และการแสดง 

แฟช่ันโชว์ จากสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 

 - เทศกาลศลิปะร่วมสมยัลุม่แมน่ำา้โขง ณ บรเิวณถนนขา้วเมา่รมิโขง จงัหวดับงึกาฬ เมือ่วนัที ่๒๖ 

มนีาคม ๒๕๖๒ สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัรว่มกับสำานกังานวัฒนธรรมจงัหวดับงึกาฬ มกีจิกรรม อาท ิ

การแสดงพ้ืนบ้านผสมผสานความร่วมสมัย การแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลงานการออกแบบจากนักออกแบบ 

ในโครงการส่งเสริมการออกแบบและสวมใส่ผ้าไทยร่วมสมัยของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น 

 ทัง้นี ้กจิกรรมตา่ง ๆ  ได้รบัความสนใจจากผูเ้ขา้รว่มงานเปน็จำานวนมาก เปน็การสรา้งการมสีว่นรว่ม 

ของผู้คนในพ้ืนที่ และเป็นการแลกเปลี่ยนงานศิลปะร่วมสมัยระหว่างสองแผ่นดิน (ไทย-ลาว) ผ่านพ้ืนที่ 

สองฝั่งลุ่มแม่นำ้าโขง
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  ๒) กิจกรรมมหกรรมศิลปะการแสดงร่วมสมัยนานาชาติ
 ๑. เทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต ๒๕๖๑ (Phuket Harmony World Puppet Festival 2018)
 เทศกาลหุ่นโลก Harmony Puppet Festival เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงในระดับโลก และมีการจัดขึ้นใน
ประเทศไทยครัง้แรก ในปี ๒๐๑๔ ดว้ยการตอบรบัจากนานาประเทศทัว่โลกเขา้รว่มมากกวา่ ๘๐ ประเทศ โดยเปดิการแสดง  
ณ โรงละคร และพื้นที่ต่าง ๆ  รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร และครั้งที่ ๒ ณ โรงถ่ายพร้อมมิตร ฟิล์มสตูดิโอ 
จังหวัดกาญจนบุรี สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในระดับโลก ก่อเกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว และมูลค่า
ทางเศรษฐกิจสู่ประเทศไทยมากถึง ๓๐๐ ล้านบาท 
 ในการจัดงานเทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต ๒๕๖๑ (Phuket Harmony World Puppet Festival 2018) 
เป็นการจัดที่มุ่งตอบสนองต่อภูมิทัศน์และแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดอันเป็นภาพลักษณ์ท่ีจะได้รับการเผยแพร่ 
ออกไปยงัทัว่โลก โดยไดอ้อกแบบการจดัเทศกาลใหส้อดรบัตอ่พ้ืนทีก่ารจดังาน และสรา้งรปูแบบของการจดัเทศกาลหุ่น 
ในระดับโลกที่แตกต่างออกไปจากทุกปี โดยปีนี้ใช้แนวทางการจัดงาน ๒ รูปแบบ คือ Puppet on the beach  
และ Street puppet show โดยประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
 -  กิจกรรมการแสดงเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จัดขึ้น ณ หาดป่าตอง ในรูปแบบของ Puppet on 
the beach การจัดพธิต้ีอนรบั Welcome Ceremonies และเปดิตัวคณะหุน่นานาชาติ บนเวท ีcatwalk อยา่งยิง่ใหญ ่ 
ณ ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน พร้อมด้วยการแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจ
 -  กจิกรรมเมือ่วนัที ่๓ - ๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ จัดขึน้ ณ ถนนถลาง โดยจะมีการจัดพาเหรดขบวนหุน่โลก  
ในรูปแบคาร์นิวัลสีสันตระการตา โดยมีคณะหุ่น ๕๐ กว่าคณะ ทั้งจากต่างประเทศ  และในประเทศไทย นำาหุ่นออกมา
ทักทายประชาชนบนถนนอย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยขบวนหุ่นขนาดใหญ่ โดยมีการเปิดงานอย่างเป็นทางการ Opening  
Ceremonies ณ เวทีสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา พร้อมท้ังการเปิดมหกรรมการแสดงท่ีมีการจัดมาให้ชม 
ท้ังจากของนานาชาติ และจากหุ่นไทย 
  ในพืน้ทีต่า่ง ๆ  ประกอบดว้ย เวทสีวนเฉลิมพระเกยีรติ ๗๒ พรรษา เวทลีานมงักรฮา่ยเหล็ง เวทพิีพิธภณัฑ์
ภูเก็ตไทยหัว ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และการแสดงในรูปแบบ street puppet show อีกถึง ๔ เวทีการแสดง
โดยมีการแสดงหุ่นจากนานาประเทศทั่วโลก มากกว่า ๓๐ คณะ เช่น โปรตุเกส ยูเครน รัสเซีย บัลแกเรีย อาร์เจนตินา 
เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และรวมท้ังในภูมิภาคเอเชีย และอาเซียน รวมทั้งคณะหุ่นจากประเทศไทยที่มาร่วมแสดง 
อย่างอบอุ่นประทับใจในบรรยากาศใกล้ชิดเทศกาลหุ่นโลกภูเก็ต 

  สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัรว่มพธิเีปดิงานเทศกาลหุน่โลก
ภูเก็ต ๒๕๖๑ (Phuket Harmony World Puppet Festival 2018) ณ สวน
เฉลมิพระเกยีรติ ๗๒ พรรษา มหาราชนิ ี (ลานมงักร) จังหวดัภเูกต็ จัดขึน้เม่ือ
ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีคณะหุ่นเข้าร่วมจำานวนกว่า ๕๐ 
คณะ จาก ๒๖ ประเทศทั่วโลก 
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
การแสดงหุ่นร่วมสมัย ท้ังนี้ มีเวทีการแสดงท้ังหมด ๗ เวที ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ประกอบด้วย เวทีสวนเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เวทีลานมังกรฮ่ายเหล็ง 
เวทพีพิธิภณัฑภ์เูกต็ไทยหัว และการแสดงในรปูแบบ Street Puppet Show 
๔ เวที 
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 ๒. Thai-Hop Internationnal dance battle 

  สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั กระทรวงวฒันธรรม ไดร้ว่มกบัเครือขา่ยเยาวชนทีม่ี

หัวใจรักการเต้น ในนามของ “กรุงเต้นมหานคร” เพื่อจัดโครงการ Thai – HopInternational Dance 

Battle โดยประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้

  - กิจกรรมค่ายเยาวชนพัฒนาการเต้น (Dance Camp) เมื่อระหว่างวันท่ี ๑ – ๕  

มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน 

การเต้น จำานวน ๑๒ ท่าน มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนจำานวนกว่า ๒๔๐ คน  

เพื่อพัฒนาทักษะของตนเองมากขึ้น และเรียนรู้เทคนิคกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานการเต้น 

ระหว่างกันและกัน นำาไปสู่การพัฒนาศักยภาพจากพื้นฐาน เพื่อนำาไปสู่การแข่งขัน การเผยแพร่ 

และการยอมรับในระดับประเทศหรือระดับโลก
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  - กิจกรรมการแข่งขันการเต้น “OCAC กรุงเต้นมหานคร X Super 24 Thailand  
Qualifier” ภายใตโ้ครงการ Thai - Hop International Dance Battle เมือ่วนัที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๒   
ณ สยามสแควร์วัน (Siam Square One) ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน 
ประกอบดว้ย การแขง่ขนั บบีอย (B-Boy) รอบคดัเลือกและรอบตัดสิน การเสวนานกัเต้น ในหวัขอ้เร่ือง  
“ศักยภาพของเยาวชนไทยในศาสตร์การเต้น สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ” การแข่งขันการเต้น  
“OCAC กรุงเต้นมหานคร X Super 24 Thailand Qualifier”  
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 -  การสาธิตงานศิลปะร่วมสมัยรูปแบบต่าง ๆ

๒.๒ โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย        
 ๒.๒.๑ โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  
  ๑) กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ (The 4th Bangkok Art festival)     

  โครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔  (The 4th Bangkok Art Festival) ร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน โดยจัดขึ้นในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
ถงึวนัอาทติยท่ี์ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณพืน้ทีส่ยามสแควรว์นั และสยามสแควร์ 
ซอย ๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  
เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้กับศิลปินร่วมสมัย องค์กรเครือข่าย และผู้สนใจ ได้มีพื้นที่จัดแสดงผลงานและอัตลักษณ์ไทย  
เพ่ือพัฒนาผลงานศิลปะทุกแขนงสู่ระดับนานาชาติ ซ่ึงภายในงานประกอบด้วยตลาดงานศิลป์ (Art Market) 
กิจกรรมสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย (Workshop) รถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ การแสดงร่วมสมัย และดนตรีร่วมสมัย 
ที่จะมาสร้างสีสันภายในงาน โดยประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  
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- การแสดงร่วมสมัย ดนตรีร่วมสมัย และการแสดงบนลานกิจกรรม (Street Art)

- การจำาหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยและงานประดิษฐ์ (D.I.Y.)
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-   การจำาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ Food Truck อาหารฟิวชั่น

 สรุปผลการดำาเนินการจัดกิจกรรมโครงการเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ ดังนี้
  -  รายได้ทั้งหมด รวมรายได้สะพัดภายในงานทั้งสิ้นไม่ตำ่ากว่า ๘,๔๙๑,๒๘๓ บาท
  -  จำานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด รวมจำานวนผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น ๒๒๕,๔๐๐ คน
 จำานวนศิลปิน/เครือข่าย/องค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม
  -  เครือข่ายในงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๔ จำานวน ๒๗๐ เครือข่าย ดังนี้
         ๑. เครือข่าย workshop   จำานวน  ๒๙   เครือข่าย
         ๒. เครือข่ายการแสดง     จำานวน ๑๒๒  เครือข่าย
   ๓. เครือข่ายร้านค้า D.I.Y.  จำานวน ๑๑๙  เครือข่าย
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  ๒) กิจกรรมการผลิตส่ือสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและ 

ความเป็นไทย

 ไลน์แอปพลิเคชัน (Line application) เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมาก  

ในประเทศไทยมีผู้ใช้ ไลน์แอปพลิเคชัน กว่า ๓๐ ล้านคน สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเล็งเห็นว่า 

เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในด้านการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยให้เป็นที ่

กว้างขวาง และสร้างช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  

ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำานักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัไดด้ำาเนินโครงการผลติสือ่สงัคมออนไลน ์

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 

ที่บ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ  

ของสำานักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัใหแ้พรห่ลายตอ่ไปมาอยา่งต่อเนือ่ง โดยในปจัจบุนัมจีำานวนผูใ้ชง้าน  

LINE Official Account ไม่น้อยกว่า ๘,๑๖๔,๒๘๖ คน
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      ๒.๒.๒ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์
  ๑. กิจกรรมศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย
  สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ไดด้ำาเนนิ “โครงการศนูยเ์รยีนรูแ้ละพฒันาหนงัสอืไทย”  
ข้ึนเป็นคร้ังแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่ีต้ังศูนย์ฯ อยู่ท่ีหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เป็นการจัดกิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการเขียนหนังสือ การส่งเสริมให้เด็กรู้จักรักและอ่านหนังสือ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ 
และคุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมกิจกรรมการทำาหนังสือท่ีทำาด้วยมือของเด็กๆ เอง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
ได้จัดทำาโครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยขึ้นต่อเนื่อง เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยและ 
คนไทยท่ัวไปรู้จักรักการอ่าน ได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ผ่านทางหนังสือ พร้อมท้ังได้รู้จักห้องสมุด 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน โดยประกอบด้วย ๒ กิจกรรมหลัก ดังนี้
 -  กจิกรรม “พานอ้งทอ่งงานศลิป์” 
ที่ตอบสนองต่อทิศทางในการพัฒนาประเทศ 
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
มากข้ึน ประกอบกับนโยบาย “การลดเวลาเรียน  
เพิม่เวลารู”้ ซึง่เป็นหนึง่ในนโยบายของรฐับาล
ปัจจุบัน สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
จึงดำาเนินกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ต่าง ๆ  
ให้นักเรียนและเยาวชนได้ปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหลากหลาย อันช่วยเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์  
การทำางานเป็นทีม และที่สำาคัญควรเป็นกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กได้ค้นหาศักยภาพและความชอบ 
ของตนเอง มีความสามารถในแบบฉบับของตนเอง ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของประเทศไทยในอนาคต โดยดำาเนินการทั้งในรูปแบบการดำาเนินงานในสถานที ่
และนอกสถานที่
 - กจิกรรมหอ้งสมดุศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เพือ่เปน็แหลง่รวบรวมและเผยแพรอ่งคค์วามรู้ 
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำาหรับบุคคลที่สนใจ ทั้งเยาวชน นิสิต 
นักศึกษา และประประชาชนทั่วไป ได้มาศึกษารับรู้ ค้นคว้า และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้หรืออ้างอิงข้อมูล 
ที่ทันสมัยและเป็นสากลโดยการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ในพื้นที่และผ่านระบบสารสนเทศ โดยเมื่อวันที่  
๒ เมษายน ๒๕๖๒ ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีกิจกรรม 
เล่านิทานรางวัลแว่นแก้ว กิจกรรมเล่าพระจริยวัตรผ่านหนังสือ “คนนี้คือใคร” และกิจกรรม 
ตำาส้มตำาแสนสนุก ควบคู่บทเพลงพระราชนิพนธ์ “ส้มตำา”
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  ๒. กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย

 -  โครงการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๒  

Contemporary Fashion Competition 2019

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เล็งเห็นว่า การนำาผ้าไทยมาเป็นโจทย์ในการออกแบบ  

ภายใต้แนวคิด “ไทยใส่สบาย” (Ready to Wear) นอกจากจะช่วยจุดประกายให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทย

มากยิ่งขึ้น ยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มชุมชนที่ทอผ้าไทยให้มีรายได้ และยังเป็นการส่งเสริมความสามารถ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของเยาวชนและนักออกแบบของไทย ให้มีเวทีในการแสดงผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้

ผ้าไหมได้รับการเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนานาประเทศได้รู้จัก
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โดยมีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้
 - วนัที ่๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ งานแสดงแฟชัน่โชว ์โครงการออกแบบเคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมยั  
Ready to Wear ณ ลาน Eden Zone ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 
 - งานแสดงศลิปวฒันธรรมไทย โครงการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมไทยในต่างประเทศ  
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
ในตา่งประเทศ ในการนี ้สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัได้นำาชดุจากโครงการผ้าไทยใส่สบาย 
และโครงการ Ready to wear ร่วมแสดงในงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจาก
แขกที่มาร่วมงาน ได้แก่ เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในคูเวต สื่อมวลชน และหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐๐ คน ท้ังนี้ โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ  
เส้นทางในภูมิภาคตะวันออกกลาง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ รัฐคูเวต  
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และราชอาณาจักรบาห์เรน 
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 - งานเทศกาลไทย กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น เพ่ือเผยแพร ่
วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เจ้าชายเคาะลีฟะฮ์ บิน ซัลมาน อัลเคาะลีฟะฮ์  
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน เสด็จเป็นองค์ประธานในงานเทศกาลไทย ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ในการนี้ สำานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้นำาชุดจากโครงการผ้าไทยใส่สบายและโครงการ Ready to wear ร่วมแสดง 
ในงานดังกล่าว ณ GULF Conventions Center ซึ่งได้รับความชื่นชมอย่างมากจากแขกที่มาร่วมงาน ได้แก่ 
เอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ราชวงศ์ในราชอาณาจักรบาห์เรน สื่อมวลชน และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
กว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นโชว์ ณ ราชอาณาจักรบาห์เรน 
จำานวน ๒ รอบ
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 งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำานานไหมไทย” คร้ังท่ี ๑๔ วันอังคารท่ี ๓๐ 

กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

เสด็จพระราชดำาเนินเปิดงาน ซึ่งกรมหม่อนไหมจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา ณ ศูนย์แสดง

สนิค้าอิมแพค เมอืงทองธาน ีทัง้นี ้สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เปน็ผูแ้ทนรบัเสดจ็และไดน้ำาชดุจาก

โครงการผา้ไทยรว่มสมยัเพือ่การสวมใสไ่ดท้กุวนั Ready to wear ซึง่เครอืขา่ยนกัออกแบบทีม่ชีือ่เสยีง 

ใช้ผ้าจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตัดเย็บมาร่วมจัดนิทรรศการในคร้ังนี้ โดยงานดังกล่าว  จัดถึง 

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
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  ๓. กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น “ศิลปาธร”
 สำานักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั ดำาเนนิการจดัโครงการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตศิลิปนิศลิปาธร  
ประจำาปี ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่ศิลปินร่วมสมัยรุ่นกลาง ซ่ึงเป็นคนรุ่นใหม่ 
อย่างแท้จริง ซึ่งในปัจจุบันมีส่วนสำาคัญที่จะเอื้อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณภาพ 
ในสาขาต่าง ๆ และด้วยทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์นำาไปสู่การสร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง
และประเทศชาติ สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในผลงานสร้างสรรค์หรือสินค้าของตน นำาไปสู่ 
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่มั่นคง 
 ผลการดำาเนินโครงการสรรหาศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี ๒๕๖๒ 
สามารถสรรหาและมอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยดีเด่น ๗ สาขา ประกอบด้วย  
สาขาศิลปะการออกแบบ สาขาทัศนศิลป์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ สาขาดนตรี  
สาขาศิลปะการแสดง สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว โดยรวมจำานวนศิลปินศิลปาธรตั้งแต่ 
ปี ๒๕๔๗ – ๒๕๖๒ ทั้งสิ้น ๑ พระองค์และ ๘๐ ราย 
 โดยการตดัสนิและประกาศผู้ได้รับรางวลัศลิปนิศลิปาธร ประจำาป ี๒๕๖๒ มผู้ีได้รับรางวลั
จำานวน ๗ คน จาก ๗ สาขา ได้แก่

ศิลปินศิลปาธร สาขา

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ศิลปะการออกแบบ

นายนที อุตฤทธิ์ ทัศนศิลป์

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา สาขาสถาปัตยกรรม

นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ สาขาวรรณศิลป์

นายอานันท์ นาคคง สาขาดนตรี

นายดำาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ สาขาศิลปะการแสดง

นายสยมภู มุกดีพร้อม สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
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 ท้ังนี้ นิทรรศการแสดงผลงานของศิลปินศิลปาธร ประจำาปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่  
๒๙ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ รวมจำานวนผู้เข้าชมนิทรรศการทั้งสิ้น ๑๑,๓๓๗ คน นอกจากนี้  
ยังได้มีการจัดเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้ของศิลปิน ในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินและพิธีเปิดนิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำาปี  
พ.ศ.๒๕๖๒ โดยขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง 
สริวิณัณวร ีนารรีตันราชกญัญา เสดจ็ทรงเปน็ประธานเปดินิทรรศการพร้อมพระราชทานเงินรางวลัใหแ้ก่
ศลิปนิ เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอศลิปร่์วมสมยัราชดำาเนนิ โดยมผู้ีเขา้ร่วมพิธีเปดินทิรรศการ
ดังกล่าวกว่า ๒๐๐ คน สรุปผลการดำาเนินงาน ดังนี้

“ศิลปินศิลปาธร”

รศ.ดร.สิงห์  อินทรชูโต
สาขาศิลปะการออกแบบ

นายนที  อุตฤทธิ์
สาขาทัศนศิลป์

ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา
สาขาสถาปัตยกรรม

นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์
สาขาวรรณศิลป์

นายอานันท์ นาคคง
สาขาดนตรี

นายดำาเกิง  ฐิตะปิยะศักดิ์
สาขาศิลปะการแสดง

นายสยมภู  มุกดีพร้อม
สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว
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 ๑. นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำาปีพุทธศักราช 

๒๕๖๒ เมือ่วนัจนัทรท์ี ่๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้สริวิณัณวร ี 
นารีรตันราชกญัญา เสดจ็ทรงเปน็ประธานเปดินทิรรศการเชดิชเูกียรติศิลปนิรว่มสมยั
ดีเด่นรางวัล ศิลปาธร ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน 
ถนนราชดำาเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 
 ในการน้ี ทรงทอดพระเนตรวีดทิศันโ์ครงการสรรหาศลิปนิรว่มสมยัดเีดน่ 
รางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑  
ก่อนเสด็จพระดำาเนินไปยังห้องโถงอันเป็นจุดเปิดนิทรรศการ ทรงตัดแถบแพร 
เพ่ือเป็นการเปิดนิทรรศการ และเสด็จพระดำาเนินทอดพระเนตรนิทรรศการฯ  
แสดงประวัติและผลงานของศิลปินศิลปาธร ประจำาปีพุทธศักราช พ.ศ. ๒๕๖๒
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 ๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศูนย์หอศิลป์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 

ศลิปนิศิลปาธร ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๒ เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรู ้แนวคิด ประสบการณ ์แนวทางการพฒันางาน  

ของศลิปนิศลิปาธรใหแ้กเ่ครอืขา่ยศิลปนิร่วมสมยั และประชาชนผู้ทีส่นใจโดยทัว่ไปได้รับรู้ เพ่ือใหอ้งคค์วามรู้ 

ทีมี่ค่าของศลิปินศลิปาธรไดร้บัการเผยแพร ่ขยายผล นำาไปเปน็ตน้แบบในการพฒันางาน พฒันาตน อนัจะนำามา 

ซึ่งการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยในแต่ละสาขาของประเทศไทยได้ในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 

๗ ครั้ง ดังนี้ 

 ๑. วนัเสาร์ท่ี ๓ สงิหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอ้งออดิทอเรยีม ชัน้ ๑ หอศิลปร์ว่มสมยั 

ราชดำาเนิน

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร สาขาสถาปัตยกรรม 

มีผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น ๒๑๑ คน 
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 ๒. วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นายสยมภู มุกดีพร้อม ศิลปินศิลปาธร สาขาภาพยนตร์และ
สื่อเคลื่อนไหว มีผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น ๖๗ คน

 ๓. วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้บ รศ.ดร.สิงห์ อนิทรชโูต ศลิปนิศลิปาธร สาขาศิลปะการออกแบบ  
มีผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น ๑๑๒ คน
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 ๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑  
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นายนที อุตฤทธิ์ ศิลปินศลิปาธร สาขาทัศนศิลป์ มีผู้เข้าร่วม
จำานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน

 ๕. วันเสาร์ท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑  
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 กจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั นายอานนัท ์นาคคง ศลิปนิศลิปาธร สาขาดนตร ีมผีูเ้ขา้รว่ม
จำานวนทั้งสิ้น ๔๑ คน
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 ๗. วนัเสารท์ี ่๓๑ สงิหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หอ้งออดิทอเรียม ชัน้ ๑ หอศลิปร่์วมสมยั 
ราชดำาเนิน
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นายดำาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง 
มีผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น ๘๗ คน

 ๖. วันเสาร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑  
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ นายวรพจน์ พันธุ์พงศ์ ศิลปินศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์  
มีผู้เข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น ๕๓ คน
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  ๔.  โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่

  โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Young Artists Talent # 10)  

ดำาเนินโครงการโดยวิธีการคัดเลือกเยาวชนด้านศิลปะในระดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานโดดเด่นเข้าร่วมโครงการ  

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ เป็นการต่อยอดการพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออก

ถึงความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย 

จากศิลปินมืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   กิจกรรมประกอบด้วย

   ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้  

และเทคนิควิธีการ เพ่ือเป็นการต่อยอดการพัฒนาแนวคิดในการ 

สรา้งสรรคผ์ลงานทีแ่สดงออกถงึความเปน็ตวัของตวัเองมเีอกลกัษณ ์

มากยิ่งข้ึน รวมถึงได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งาน 

ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินมืออาชีพที่มีผลงานเป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ระหวา่งวันที ่๑๓ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบ่ี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 

ทั้งสิ้น ๗๔ คน รวมไปถึงนักศึกษาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน  

๕ ประเทศ ไดแ้ก ่กมัพชูา เมยีนมา เวยีดนาม ฟลิปิปนิส ์และอนิโดนเีซยี 

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดยังได้ลงพื้นที่จัดแสดงผลงาน

ศลิปะในงานมหกรรมศลิปะร่วมสมยันานาชาติ Thailand Biennale,  

Krabi 2018 อีกด้วย โดยศลิปนิรุน่ใหมท่ีผ่า่นการคดัเลอืกทัง้ ๑๒ คน  

จะได้ไปศึกษาดูงานศิลปะ และการจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติ  

ณ ประเทศญี่ปุ่น 
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  ๒. นิทรรศการ Young Artists Tarent #10 จดัแสดงผลงานศลิปะรว่มสมยัของผูเ้ข้ารว่มโครงการ  

ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้อันดามัน จังหวัดกระบี่
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  ในปี ๒๕๖๒ มีนิสิต นักศึกษา ด้านศิลปะจากทั่วประเทศ และประเทศในเขตอาเซียน สนใจ 

ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกจำานวน ๑๖๓ คน จาก ๓๖ มหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกเยาวชน

ศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นจากทุกภูมิภาคของประเทศและประเทศในเขตอาเซียน จำานวน ๗๔ คน 

จาก ๗๕ คน (สละสิทธิ์ ๑ คน) จาก ๓๖ มหาวิทยาลัย โดยศิลปินรุ่นใหม่ จำานวนทั้งสิ้น ๗๔ คน เดินทางมา

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและประกวดผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น ภายใต้หัวข้ออาเซียนสัมพันธ์ 

โดยมเีทคนคิทีห่ลากหลาย ทัง้จติรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ เยบ็ปกัผ้า ตอ่ไม ้พันยางรถยนต์ ตลอดจน 

สื่อผสมต่าง ๆ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

  โดยตลอดกจิกรรมผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ จะไดร้บัความรูจ้ากศลิปนิแหง่ชาต ิและจดันทิรรศการ 

แสดงผลงานเพื่อเผยแพร่ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ และคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่ ๑๒ คน เดินทางไปศึกษา 

ดงูานดา้นศลิปะ ณ ประเทศญีปุ่น่ ระหวา่งวนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม - ๙ มถุินายน ๒๕๖๒ โดยได้ไปศกึษาดูงานด้าน

ศิลปะชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะ หอศลิป์ตา่ง ๆ  และศกึษากระบวนการจดัมหกรรมศลิปะ Setouchi Triennale 2019  

โดยมี ดร. กมล ทัศนาญชลี นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ และนายธวัชชัย สมคง  

ศิลปินร่วมสมัย ให้ความรู้ตลอดการเดินทาง และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากนายเคโซ ฮามาดะ 

(Keizo Hamada) ผู้ว่าราชการจังหวัดคางาวะ นายกเทศมนตรีเกาะ Naoshima และทีมงาน Setouchi 

Art Triennale 2019 นำาชมพื้นที่งานศิลปะต่าง ๆ ในเมืองทาคามัตสึ อาทิ เกาะ Naoshima Chi Chu Art  

Museum Lee Ufan Museum Benesse House Museum Ando Museum Art House Project เกาะ Megijima  

เกาะ Ogijima เกาะ Shodoshima เกาะ Teshima พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Teshima Teshima Yokoo House 

OHARA Museum of Art และ The National Museum of Art, OSAKA ซ่ึงหลังจากทีค่ณะศลิปนิรุน่ใหม่

เดนิทางกลบัมาจากการศึกษาดงูานแลว้ ไดส้รา้งสรรคผ์ลงานศิลปะขึน้ใหม ่โดยนำาความรู ้และประสบการณ์

ที่ได้จากการเดินทางมาเป็นแรงบันดาลใจ
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  ๕. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนางานเรขศิลป์

  โครงการสง่เสริมและพฒันางานเรขศลิปช์นชา้งกราฟกิ ปีที ่๔ : กราฟกิเพือ่ชมุชนจดัข้ึนภายใต้ 

แนวคิดการออกแบบกราฟิกเพ่ือชุมชน ท่ียังขาดอัตลักษณ์ที่เด่นชัด น่าสนใจและน่าจดจำา เพ่ือสนับสนุน

ให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนการท่องเที่ยวในชุมชน อันจะเป็นการสร้างรายได้และ 

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนต่อไป ในปีนี้โครงการเลือกพื้นที่ชุมชนในจังหวัดชลบุรี จำานวน ๖ ชุมชน  

ประกอบดว้ย ชมุชนหวัโกรก ชมุชนบา้นสวนมะมว่ง ชมุชนพนัสนคิม ชมุชนบ้านท่าภานุรังสี ชมุชนหนองพลับ  

และชุมชนบ้านนา โดยเริ่มต้นการลงพื้นที่เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ศึกษาดูงานแรกที่  

กลุ่มชุมชน ๑๐ รักษ์โลก และมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรประจำากลุ่ม save the earth  

เรือ่งความเป็นมาของโครงการปิดทองหลงัพระ และเรือ่งการพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่สขุภาพและความเปน็มติร 

กบัสิง่แวดลอ้มจากสมนุไพรไทยดว้ยเทคโนโลยจีลุนิทรยีก์ลุม่สรา้งสรรค ์(em) และชมสาธติการขยายจลุนิทรยี ์ 

จากสมุนไพรไทย ณ ชุมชนย่อย ๑๐ เทศบาลเมืองพนัสนิคม 

 การดำาเนินโครงการในปี ๒๕๖๒ ได้มีการเปิดรับสมัครให้นักออกแบบรุ่นใหม่ จากสถาบัน 

การศกึษาทัว่ประเทศ ในลกัษณะทีม ทีมละ ๒ คน สง่ผลงานการออกแบบภายใต้แนวคดิการออกแบบกราฟกิ 

เพื่อชุมชน ที่ยังขาดอัตลักษณ์ที่เด่นชัด น่าสนใจ และน่าจดจำา เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสินค้าและ

บริการตลอดจนการทอ่งเทีย่วในชมุชน อนัจะเปน็การสรา้งรายไดแ้ละสร้างความเขม้แขง็ใหแ้กช่มุชนตอ่ไป
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 มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าสมัครทั้งสิ้น ๙๖ ทีมจากทั่วประเทศ จากนั้นคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันในรอบออดิชันและผ่านเข้าร่วมในรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๔  

จำานวน ๖ ทีม ประกอบด้วย

ลำาดับที่ ชื่อทีม คณะ/สถาบัน

ทีมที่ ๑ จ้วด สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีมที่ ๒ มาวิน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทีมที่ ๓ ธันวา สาขานิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทีมที่ ๔ ดวงดี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ทีมที่ ๕ one night สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมที่ ๖ โพดโพ สาขาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและ

ออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  มีดำาเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมการบันทึกเทปและตัดต่อเป็นรายการด้านเรขศิลป ์

เผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ และ Youtube เร่ิมดำาเนินการครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  

โดยมีการพัฒนารายการให้มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศการประกวดคือทีมมาวิน  

จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และรับรางวัลจาก 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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๒.๓  โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว
  ๑) โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

   สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้การดำาเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำาปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะร่วมสมัยให้เจริญก้าวหน้า ยกระดับให้ 
ทัดเทียมกับนานาประเทศทั้งทางด้านการสร้างสรรค์ศิลปกรรม และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทั้ง 
การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืกบัหอศลิป์รว่มสมยั เพือ่เปน็การสนบัสนนุ สง่เสรมิ และแสดงศกัยภาพความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นท่ีสำาหรับการแสดงออกซ่ึงศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน 
การพัฒนาและบูรณาการทักษะการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัยในเชิงรุกให้แก่ ภัณฑารักษ์ นักบริหาร 
จัดการงานศิลปะ ข้าราชการ และบุคลากรด้านศิลปะที่เกี่ยวข้อง

  ๒) โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
   ศิลปะร่วมสมัยเป็นกุญแจสำาคัญหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพแต่ประเทศไทย
ยังขาดแคลนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะร่วมสมัยในระดับสากล ดังนั้น สำานักงานฯ จึงเริ่มดำาเนินโครงการพัฒนา 
ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เพื่อ
   ๑. เป็นเวทีเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ผลงานศิลปะร่วมสมัยในระดับชาติและนานาชาติ 
   ๒. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะร่วมสมัยสำาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน
   ๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมสำาหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน และชาวต่างประเทศ    
   ศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินจะเป็นพื้นที่รองรับในการแสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงานของศิลปิน   
เป็นที่รวมกลุ่มศิลปิน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการทำางาน เกิดการผลักดันให้เกิดการพัฒนาของ
วงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย ศิลปินได้แสดงศักยภาพในการสร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัย 
ให้เกิดแก่สังคม ประเทศชาติ เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน  
และจำาหน่ายผลงาน  รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะร่วมสมัย และ 
ปลกุรสนยิมศลิปะชัน้สงูแกค่นในสงัคม และทีส่ำาคญัคอืเปน็แหล่งเรียนรู้ทีส่มบรูณ ์ใหบ้ริการวชิาการศิลปะร่วมสมัย
ระดับชาติ ที่ให้ความรู้และความบันเทิงสำาหรับประชาชน เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะแห่งใหม่ในประเทศไทย  
สร้างรายได้ให้กับประเทศ ท้ังน้ี ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ มีคนเข้าชม จำานวน ๑๗๘,๓๑๓ คน และจัดกิจกรรม จำานวน ๘๓ กิจกรรม 

     ๑. กิจกรรมการอบรมศิลปะร่วมสมัย ๙ สาขา

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สศร. ดำาเนินการจัดกิจกรรมการอบรมศิลปะร่วมสมัย ๙ สาขา  

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปะให้แก่เด็กและเยาวชน เปิดพื้นที่ให้เด็ก เยาวชนรวมไปถึงศิลปิน 

ได้มีพื้นที่แสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
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   ๒. กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายอาเซียน

  สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ไดด้ำาเนนิการจดัการประกวดภาพถา่ย ทางวฒันธรรมอาเซยีน  

ประจำาปี ๒๕๖๒ หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัล  

และประกาศนียบัตร

   โดยในปี ๒๕๖๒ ได้ดำาเนินการจัดพิธี 

มอบรางวลัและเปดินทิรรศการโครงการประกวดภาพถา่ย

ทางวัฒนธรรมอาเซียนประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ซึ่งนิทรรศการคร้ังนี้ประกอบด้วยผลงาน ภาพถ่ายที่มี

คณุคา่ดา้นวัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี และเทศกาลตา่ง ๆ   

ของประเทศในกลุม่อาเซยีน จำานวน ๖๗ ภาพ ประกอบดว้ย  

ภาพถ่ายรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

จำานวน ๑ รางวัล รองชนะเลิศอันดับ จำานวน ๑ รางวัล 

รางวัลชมเชย ๕๐ รางวัล ภาพถ่ายร่วมแสดง ๑๑ ภาพ 

ภาพถ่าย จากคณกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายวรนันทน์ 

ชัชวาลทิพากร / นายธีรภาพโลหิตกุล / และนายดาว วาสกิศริ ิ 

อีกจำานวน ๓ ภาพ และมีการจัดนิทรรศการให้ผู้สนใจ 

เข้าชมได้  จนถึงเมื่อวันที่  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ณ บริเวณชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
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๒.๔ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
 ๑) โครงการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 การจัดงานมหรสพสมโภชเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  

ได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร และภาคเอกชน 

จัดการแสดงมหรสพสมโภช เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำาเนินการจัดชุดการแสดง ๑๐ ชุด ดังนี้

 ๑. การแสดงหนังใหญ่ ชุด “ศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ ๕” (ยกรบ) จากคณะหนังใหญ่วัดขนอน 

 ๒. การแสดงหุ่นพื้นบ้านร่วมสมัย เรื่อง “ตามรอยพระสูตร ตอน พระพุทธเจ้าปราบองคุลิมาล

จากคณะหมอลำาหุ่นคณะเด็กเทวดา 

 ๓. การแสดงหุ่นกระบอกไทย ชุด มโนราห์ ตอน “จับนาง – เลือกคู่” จากคณะบ้านตุ๊กตุ่น

 ๔. การแสดงหุน่หลวง เรือ่ง รามเกยีรติ ์ตอน “ปลอ่ยมา้อปุการ” จากคณะหุน่หลวงไกแ่กว้การละคร

 ๕. การแสดงหนังประโมทัย คณะประกาศสามัคคี  ตอน “ศึกมัยราพณ์” จากคณะประกาศสามัคคี

 ๖. การแสดงหุน่สาย ชดุ “เจา้เงาะ” จากวรรณกรรมไทยดัง้เดมิ เรือ่งสงัขท์อง จากคณะหุน่สายเสมา

 ๗. เรื่องรามเกียรติ์ ตอน “หนุมานชูกล่องดวงใจ” จากคณะหนังใหญ่วัดบ้านดอน

 ๘. การแสดงหุ่นกระบอกเรื่อง “สังข์ทอง” จากคณะหุ่นกระบอกคุณรัตน์

 ๙. การแสดงหนงัตะลงุเรือ่ง “แผน่ดนิธรรมแผน่ดนิทอง”  จากอาจารยว์าท ีทรพัยส์นิ ศนูยว์ฒันธรรม

เฉลิมราชพิพิธภัณฑ์หนังตะลุง  

 ๑๐. การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด “ครุฑานุภาพ” จากคณะหุ่นละครเล็ก โจหลุยส์
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แผนงานบูรณาการ๓.
๓.๑ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค
  ๑) โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

  สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำาเนินการจัดงาน

มหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกคร้ังแรกในประเทศไทย ภายใต้

ชื่อ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยจัดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ 

ระหว่างวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

และมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเปิดเวทีใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงาน

และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศิลปินไทย สู่ความเป็นเลิศด้าน

ศิลปะและพัฒนาศิลปินไทยสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพระดับ

สากล พฒันาบุคลากรดา้นศลิปะในดา้นการบรหิารจดัการงานศลิปะ  

รว่มสมยั และงานดา้นภัณฑารักษ ์ยงัเป็นการสนบัสนนุดา้นการทอ่งเทีย่ว รายไดข้องชมุชน รวมถงึการเผยแพร ่

อัตลักษณ์ความเป็นไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อสายตาของผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

  ตลอดระยะในการจัดงาน แสดงให้เห็นถึงพลังความ 

ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำาท้องถิ่นและองค์กรต่าง ๆ  

กว่า ๕๐ องค์กร และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยเฉพาะ

พืน้ทีด่ว้ยแนวคดิ “EDGE OF THE WONDERLAND” หรือสุดขอบฟ้า 

แห่งดินแดนมหัศจรรย์ของศิลปินร่วมสมัย จากทั่วทุกมุมโลก  

จำานวน ๕๔ ผลงาน ได้ขับเคลื่อนให้งาน Thailand Biennale, 

Krabi 2018 สามารถสร้างช่ือเสียงและสร้างการจดจำาให้เป็น 

ที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก 

   โดยมีผลประโยชน์ที่สำาคัญ ดังนี้

  ๑. จำานวนนักท่องเที่ยวที่มีจำานวนเพิ่มสูงขึ้นถึง ๒,๖๐๐,๐๐๐ คน โดยเป็น 

นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างชาติ สูงถึงกวา่ ๑,๗๐๐,๐๐๐ คน  นักท่องเท่ียวชาวไทย ๘๕๐,๐๐๐ คน 
     ๒. รายได้ในจังหวัดกระบ่ี ในช่วงเวลาการจัดงานดังกล่าวสูงถึง ๘๖๔ ล้านบาท 
   ๓. เกิดการจ้างงานในช่วงการจัดงานจำานวนมากกว่า ๓,๓๐๐ อัตรา 
   ๔. จังหวัดมีรายรับภาษีจำานวน ๓๒๓ ล้านบาท 
  การจดังานในครัง้นี ้ยงัเปดิโอกาสให้กบัศลิปนิทอ้งถิน่อนัดามนัทัง้ ๖ จงัหวดั  
ไดแ้สดงผลงานประติมากรรมร่วมสมยัทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอตัลักษณ ์วถิชีวีติวฒันธรรม
ชาวใต้ จำานวน ๒๖ ชิ้น บนถนนสายประติมากรรมระยะทางกว่า ๕๐ กิโลเมตร  
จากสนามบินนานาชาติกระบ่ีสู่ใจกลางเมือง  
  นอกจากน้ี การจัดงานยังได้สร้างประสบการณ์อันลำ้าค่าให้แก่เหล่าบรรดา
อาสาสมคัร ผู้ชว่ยศลิปนิ ชมุชนทอ้งถ่ินได้เรยีนรู้และเขา้ใจถึงการนำาวฒันธรรมประจำาถิน่ 
ของตัวเอง มาต่อยอดให้เกิดมูลค่าด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวได้อย่าง
เป็นรูปธรรม  
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๓.๒ โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข
 ๑) โครงการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้

 ๑. กิจกรรมเล่าเรื่องชายแดนใต้

    สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำาเนินการ “โครงการเล่าเรื่องชายแดนใต้” เพื่อส่งเสริม  

สนับสนุน ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาวรรณศิลป์ให้เกิดการสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ 

ในพื้นที่ภาคใต้ โดยบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย สาขาวรรณศิลป์  

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ประสบ 

ความสำาเร็จ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 ทั้ งนี้  ได้จัดให้มีกิ จกรรมอบรมการ

สร้างสรรค์งานเขียนและลงพื้นที่ในชุมชนที่เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม จำานวน ๕ ครั้ง  

โดยมีเยาวชนเข้าร่วมอบรม รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน 

เพื่อพัฒนาทักษะการเขียน ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 

เรียงความ เรื่องสั้น และกวีนิพนธ์ โดยมีเยาวชนให้

ความสนใจสมัครจำานวนมาก สามารถสร้างสรรค์

งานเขียนเป็นที่น่าพอใจ

 โดยเปิดรับสมัครประกวดงานเขียนที่มี 

เนื้อหาของงานเขียนเป็นการถ่ายทอดเร่ืองราว 

ท่ีได้รับแรงบันดาลใจ อาทิ ความอุดมสมบูรณ์ 

ทางธรรมชาติ เอกลักษณ์ทางด้านประเพณีและ 

ศิลปวัฒนธรรม ในพื้นที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ 

(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อำาเภอ ของ 

จังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) 

ท่ีแสดงออกถึงอัตลักษณ์ท้องถ่ิน หรือศิลปวัฒนธรรม   

เพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวรรณศิลป์

ในพื้นที่ ตลอดจนเผยแพร่เร่ืองราววิถีชีวิตการอยู่

ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายของ

คนในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นที่รู้จัก 

และเข้าใจ ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่าจากบ้านเรา”  

ปี ๒๕๖๒
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 การประกวดงานเขยีน “เรือ่งเลา่จากบา้นเรา” ป ี๒๕๖๒ ไดเ้สรจ็สิน้ลงเรียบร้อยแล้ว โดยการ

ประกวดดังกล่าวมีเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,๐๐๐บาทพร้อมโล่รางวลัเกยีรติยศเพ่ือสนบัสนุนการ

สร้างสรรค์ผลงาน ด้านวรรณศิลป์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ได้แก่  

จงัหวดั ปตัตาน ียะลา นราธวิาส และสงขลา มผีูส้ง่ผลงานเขา้ประกวดทัง้ ๔ ประเภท รวมทัง้สิน้ ๓๕๐ ผลงาน  

ได้แก่ เรียงความระดับประถมศึกษา จำานวน ๕๑ผลงาน ระดับมัธยมศึกษา จำานวน ๑๐๘ ผลงาน  

เรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป จำานวน ๑๑๕ ผลงาน และกวีนิพนธ ไม่จำากัดอายุ  

จำานวน ๗๖ ผลงาน คณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุปิระกอบด้วย ศลิปนิแหง่ชาติ นกัวชิาการ และผูท้รงคุณวฒุ ิ 

ได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจำานวน ๕๒ ผลงานและจัดพิมพ์ผลงานดังกล่าว เป็นหนังสือชื่อ  

“วันท่ีความรักผลิบาน ณ บ้านแห่งเรา” เพ่ือมอบให้สถาบันการศึกษาห้องสมุด ตลอดจนหน่วยงานราชการ 

ทีเ่ก่ียวขอ้งและผูท้ีส่นใจต่อไป ทัง้นี ้เมือ่วันที ่๒๓ – ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๒ สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั 

ได้นำาผู้ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา ปี ๒๕๖๒” ประกอบด้วย  

จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ไปทัศนศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและเยี่ยมชม

สถานที่สำาคัญทางศิลปวัฒนธรรม ๓ สถานท่ี ประกอบด้วย นิทรรศรัตนโกสินทร์มิวเซียมสยามและ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้เพื่อต่อยอดในด้านการเขียน ร่วมกิจกรรม 

เพ้นท์กระเป๋าผ้า และกิจกรรมบุ๊คคลับ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินด้วย 

 ในดา้นการพฒันา พบวา่ในการดำาเนนิโครงการต่อเนือ่งเป็นปีที ่๕ นัน้ ผลงานเขยีนมคีณุภาพ

ดีขึ้นมาก โดยเฉพาะในเยาวชนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งในแง่การคัดเลือกข้อมูลที่นำา

มาใช้ “เล่าเร่ือง” ทั้งกระบวนการเรียบเรียงและ “การใช้ภาษาไทย” (ซึ่งไม่ใช่ภาษาในชีวิตประจำา

วันของพวกเขาส่วนใหญ่)  มีคุณภาพสูงขึ้นโดยทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากเยาวชนผู้เขียนส่วนหนึ่งมีโอกาส 

ได้เข้าร่วมฝึกอบรมและลงพ้ืนท่ีร่วมกับนักเขียนมืออาชีพ และนักวิชาการท่ีเก่ียวข้องในสถาบันอุดมศึกษา

ในท้องถิ่นนั้น ๆ ทำาให้มีแง่มุมการถ่ายทอดเรื่องราวจากท้องถิ่นได้หลากหลายและน่าสนใจ ก่อให้เกิด

ความคิดเชิงบวกและส่งต่อแก่ผู้อ่านผ่านงานเขียนต่อไป
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 ๑.  จังหวัดปัตตานี ๔ ผู้ประกอบการ 

ได้แก ่บาติกเดอ นารา รายาบาติก ตันหยงบาตกิ

และบาราโหมบาติก ๑ ผู้ประกอบการใน 

จังหวัดสงขลา ได้แก่ มีดีที่นาทับ 

 ๒. จังหวัดนราธิวาส ๔ ผู้ประกอบการ 

ได้แก่ บาติก บ้านบาโง อ่าวมะนาวบาติก อัลฮา

มีนบาติก และซาโลมาปาเต๊ะ ๑ ผู้ประกอบการ

ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ หาดใหญ่บาติก 

 ๓. จังหวัดยะลา ๔ ผู้ประกอบการ   

ได้แก่ ศรียะลาบาติก เก๋บาติก อาดือนันบาติก  

และอิบรอเฮงบาติก ๑ ผู้ประกอบการใน 

จังหวัดสงขลา ได้แก่ สงขลาบาติก 

 ๒. กิจกรรมพัฒนาการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยไทยชายแดนใต้สู่สากล

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำาเนินการ “โครงการพัฒนาการออกแบบลายผ้าร่วมสมัยไทย

ชายแดนใต้สู่สากล” ขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาลวดลายผ้าร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ เกิดการสร้างรายได้  

ยังผลให้เกิดการสร้างจิตสำานึกรักและความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พัฒนา และเพิ่มพูนทักษะความรู้

ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบเครื่องแต่งกาย ร่วมสมัยของชุมชนและเปิดพื้นที่ให้กับ

ศิลปินในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยและเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

 โดยนำานักออกแบบลายผ้าและผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา 

และนราธวิาส และ ๔ อำาเภอ ในจงัหวดัสงขลาเพือ่พฒันาลายผา้และผลติภณัฑจ์ากผา้ชายแดนใต ้ระหวา่งวนัที ่ 

๒๕ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มีนักออกแบบลายผ้าไทย จำานวน ๓ คน และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย

จำานวน ๓ คน รับผิดชอบ คนละ ๕ ชุมชน ดังนี้ 
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 สำาหรับปีนี้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ได้นำานักออกแบบ

จากอาเซียน จำานวน ๔ คน เข้าร่วมโครงการด้วย โดยมีกิจกรรมดังนี้

 ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลายผ้าไทยร่วมสมัยและผลิตภัณฑ์ โดยนำาดีไซน์เนอร์และนักออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ ลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผลงาน เช่น การจับคู่สี รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาด เป็นต้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี

 ๒) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาลายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ระหว่างนักออกแบบและกลุ่มผลิตภัณฑ์

ชุมชน ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ได้แก่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และ ๔ อำาเภอในจังหวัดสงขลา 

ดังนี้

  -  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ 

   ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี    

     -  ระหว่างวันท่ี ๒๙ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

   ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  

     -  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

   ลงพื้นที่จังหวัดยะลา      

     -  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

   ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา
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 ๓) กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานผ้าไทยร่วมสมัย

ชายแดนใต้     

     -  เม่ือวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ งานแถลงข่าวเปิดตัวผลงานการออกแบบ 

เคร่ืองแต่งกายผ้าไทย ในโครงการพฒันาผลติภณัฑแ์ละออกแบบลายผา้ไทยรว่มสมยัชายแดนใต ้ 

ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม 
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 -  เมือ่วนัท่ี ๑ กนัยายน ๒๕๖๒ การแสดงผลงานการออกแบบเครือ่งแต่งกายจากโครงการพฒันา 

ลายผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ ปี ๒๕๖๒ Contemporary Southern Batik 

by OCAC 2019 ซึ่งจัดงานร่วมกับ Elle Fashion Week 2019 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  

ทัง้นี ้โครงการดงักลา่วเปน็การนำาผลงานการออกแบบเคร่ืองแต่งกายและผลิตภณัฑ์จากแนวคดิภมูปิญัญา

ทอ้งถิน่ภาคใต ้โดยดไีซเนอรช์าวไทยและนกัออกแบบจากอาเซยีนมาจดัแสดงแฟชัน่โชวแ์ละนทิรรศการ

ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 ผลการดำาเนินงานพบว่า ผู้ประกอบการผ้าบาติกในพื้นที่มีความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะ

ด้านการออกแบบ ตลอดจนปีที่ต่อมาได้รายได้จากลายที่สร้างสรรค์ใหม่ตลอดจนได้รับคำาสั่งซื้อ 

จากต่างประเทศอีกด้วย
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๓.๓ โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขัน
  ๓.๓.๑ โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
 โครงการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพือ่ตอ่ยอดทนุทางวฒันธรรม เปน็โครงการนำาความรูท้างดา้นศลิปะรว่มสมัย 

มาออกแบบสรา้งสรรคใ์หก้ลายเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้แรงบนัดาลใจมาจากทนุทางวฒันธรรมด้ังเดิมเพือ่นำาไปใชข้ยายผล 

ใหแ้กผู่ป้ระกอบการหลากหลายระดับ ตัง้แตอุ่ตสาหกรรมการผลติ  และบรกิาร วิสาหกิจชมุชน ท้ังนี ้ในปงีบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ มีพื้นที่ดำาเนินการ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสมุทรสาคร  

และจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีกิจกรรมสำาคัญ ดังนี้

   ๑) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

   สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำานักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวันที่ ๒๗  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีขอบเขตความร่วมมือ 

ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจถึงคุณประโยชน์

ของทรัพย์สินทางปัญญา ทราบถึงวิธีการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและเคารพสิทธ ิ

ในทรพัยส์นิทางปญัญาของบคุคลอืน่ ตลอดจนสามารถนำาทรัพยสิ์นทางปญัญาทีต่นเปน็เจ้าของไปใชใ้หเ้กดิประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีศักยภาพ นอกจากนั้นแล้วยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในชุมชน รวมถึง 

ประชาชนทั่วไป ได้นำาเอาแนวคิดด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ทางวัฒนธรรมแบบใหม่ที่เน้นนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
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  ๒) สัมมนาวิชาการ ภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๗ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” 

  เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ไดจั้ดงานสมัมนาวชิาการตอ่ยอด สรา้งสรรค ์ทนุทางวฒันธรรม สูก่ารคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญาและนทิรรศการ

เผยแพร่องค์ความรู ้ “4 DNA กบัการพฒันาเมอืง” เพือ่เปน็การถา่ยทอดองคค์วามรูใ้หก้บัผูร้บัผดิชอบการดำาเนนิงาน 

ด้านวัฒนธรรม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และนำากระบวนการต่าง ๆ ไปดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง 

ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “ต่อยอด สร้างสรรค์ ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

(เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรการออกแบบ)” และการบรรยาย “การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  

เพือ่ตอ่ยอดทนุทางวฒันธรรม ด้วยศาสตร ์4 DNA”  และนทิรรศการเผยแพรอ่งคค์วามรู ้“4 DNA กบัการพฒันาเมอืง”  

ผลงานจากโครงการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพือ่ต่อยอดทนุทางวฒันธรรม ป ี๒๕๖๑ ใน ๔ จงัหวดันำารอ่ง ไดแ้ก่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง และจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัฒนธรรมจังหวัด  

เจ้าหน้าที่ หน่วยงานและองค์กรเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม นักวิชาการ สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเป็น

จำานวนมาก 
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   ๓) งานมหกรรมเล่าขานตำานานเมืองระยอง

   เมื่อระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เขา้รว่มงานมหกรรมเลา่ขานตำานานเมอืงระยอง เฉลมิพระเกยีรติ ๖๔ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ ณ ถนนยมจินดา จังหวัดระยอง  

เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันคล้ายวันพระราชสมภพ   

และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำาปี ๒๕๖๒ ภายในงานนอกจะมีการประกวดร้ิวขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม  

“ใต้ร่มพระบารมี พระบรมราชจักรีวงศ์” มีการแสดง แสง สี เสียง ส่ือผสมทางวัฒนธรรมการประกวดพูดจา 

ภาษาท้องถิ่นระยอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การเดินแบบผ้าไทยการกุศลนำาเงินช่วยเหลือสาธารณกุศล  

การล่องเรือไหว้พระ การแสดงโขน-หนังใหญ่วัดบ้านดอน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ รวมทั้งการจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์ชุมชน ขนมไทยและอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดระยอง ท้ังนี้ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 

กิจกรรม “เล่าเรื่องผ่านศิลป์ถิ่นระยอง” การสาธิต และเวิร์คช็อปด้านศิลปะ  
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   ๔) งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2019)

     สำานักงานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั เขา้ร่วมแสดงนทิรรศการในงานมหกรรมทรพัยส์นิ   

ทางปัญญา (IP Fair 2019) ภายใต้แนวคิด “GROW YOUR THOUGHTS ต่อยอดความคิด” 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์ในระบบทรัพย์สินทางปัญญาให้องค์ความรู้  

ในเชิงวิชาการ รวมถึงการแสดงผลงานที่มีการต่อยอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อให ้

ผู้ประกอบการไทยและผู้ท่ีสนใจได้เห็นความสำาคัญในการสร้างมูลค่าทางการค้าด้วยทรัพย์สิน 

ทางปัญญา เมื่อระหว่างวันท่ี ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม  

โรงแรมเซน็ทาราแกรนด ์เซน็ทรลัพลาซา ลาดพรา้ว กรงุเทพฯ ทัง้นี ้สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั  

ได้นำาผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอด 

ทุนทางวัฒนธรรม จาก ๔ จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

จงัหวดัสมทุรสงคราม และจงัหวดัพษิณโุลก ไปจดัแสดงภายในโซน IP Services ซ่ึงได้รบัความสนใจ 

จากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

     นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมุ่งรณรงค์และส่งเสริมให้ความรู้ด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ IP Clinic : การจัดพื้นที่ให้คำาปรึกษาด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน 

ทางปัญญา IP Services : บริการให้คำาปรึกษาและข้อแนะนำาด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

โดยหน่วยงานพันธมิตร IP Champion : จัดแสดงผลงานและพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ 

จากการประกวด IP Champion ที่ประสบความสำาเร็จจากการนำาทรัพย์สินทางปัญญา 

ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม IP Showcase : จัดแสดงนวัตกรรมทรัพย์สิน 

ทางปัญญาที่น่าสนใจ และ Business Matching : กิจกรรมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือขยายโอกาส 

ทางการค้า    
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   ๕) งาน OTOP Midyear 2019 

        สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำานิทรรศการผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ภายใต้โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๑  

จาก ๔ จังหวัดนำาร่อง ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสมุทรสงคราม  

และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมแสดงในงาน OTOP Midyear 2019 “OTOP Signature  

รกัษาเอกลกัษณ ์สรา้งสรรคน์วัตกรรม” เมือ่วนัที ่๑๕ – ๒๓ มถินุายน ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร ์๑ – ๓  

อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ภายในงาน OTOP Midyear 2019 “OTOP Signature 

รกัษาเอกลักษณ์ สรา้งสรรคน์วตักรรม” เปน็การรวบรวมผูผ้ลติ ผูป้ระกอบการ OTOP ทีม่ศีกัยภาพ 

ภายใต้กิจกรรมที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย 

     -  โซน ๑ OTOP Signature ที่คัดเลือกสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สุดของ  

๔๘ จังหวัด มาจัดแสดงและจำาหน่าย 

     - โซน ๒ OTOP Innovation จัดแสดงผลติภณัฑ ์OTOP ทีม่กีารผสมผสานนวตักรรม 

     -  โซน ๓ ศิลปิน OTOP จัดแสดงผลงานที่มูลค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรมสูง  

และหาชมได้ยากของ OTOP ศิลปิน ๓๘ ราย

     -  โซน ๔ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ๔ ภาค ๘ หมู่บ้าน 
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  ๓.๓.๒ โครงการพฒันาศกัยภาพชมุชน
สู่การเป็นเมืองศิลปะ
 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็น 

เมืองศิลปะเพื่อส่งเสริมเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม  

ในพืน้ทีไ่ดม้สีว่นรว่มในการดำาเนนิงานดา้นศลิปวฒันธรรม

ของตนเอง โดยนำามิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

มาสร้างให้เกิดมูลค่าและคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดพื้นท่ีศิลปะเพื่อการเรียนรู้  

สำาหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

สร้างจิตสำานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง  

โดยจัดโครงการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 

จงัหวดักระบี ่และจงัหวดันครราชสมีา และมกีลุม่เปา้หมาย  

คือ ศิลปินในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาทัศนศิลป์ สาขา

ดนตรีและการแสดง สาขาการออกแบบ สาขาภาพยนตร์  

สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ เป็นต้น องค์กร

เครือข่ายศิลปินในจังหวัดนครราชสีมา องค์กรด้าน 

ศิลปวัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน 

นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยว และประชาชน

ทั่วไป   
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 - จังหวัดเชียงราย จำานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ศิลปินเชียงรายสัญจร คนศิลปะ ณ งานบอลลูน การแสดงร่วมสมัย

วนัถวลัย ์ดชัน ีการอบรมสนุทรยีทศันน์กัศกึษาและพาชมบา้นศลิปนิ เปน็ต้น โดยมเีครือขา่ย/ชมุชน/ผู้ประกอบการ 

เข้าร่วมจำานวน ๑๕๐ เครือข่าย และมีผู้เข้าชมจำานวน ๒๐,๐๐๐ คน

  - จังหวัดกระบ่ี จำานวน ๓ กิจกรรม ได้แก่ แฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการส่ือสาร ศิลปะการจัดวางและ  

การวาดภาพสามมิติบนถนน การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยจากศิลปินเมืองกระบ่ีและศิลปินอันดามัน  

การอบรมสร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปินสัญจร เป็นต้น โดยมี 

เครือข่าย/ชุมชน/ผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำานวน ๑๐ เครือข่าย และมีผู้เข้าชมจำานวน ๒,๐๐๐ คน

 โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้ 

 - จังหวัดนครราชสีมา จำานวน ๙ กิจกรรม ได้แก่ มหกรรมศิลปะมีชีวิต เทศกาลดนตรีร่วมสมัย      

อบรมเชงิปฏบัิตกิารครศูลิป์ถ่ินโคราช เป็นตน้ โดยมเีครอืขา่ย/ชมุชน/ผูป้ระกอบการเขา้ร่วม จำานวน ๒๐ เครอืขา่ย  

และมีผู้เข้าชมจำานวน ๑๐๐,๐๐๐ คน
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รายงานการเงินของ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส่วนที่๓
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕ ๔,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ ๗,๘๘๘,๐๘๑.๘๙
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ๖ ๑,๖๐๕,๖๑๙.๙๓ ๗,๕๑๐,๑๑๙.๒๘
วัสดุคงเหลือ ๗ ๑,๕๑๒,๙๘๔.๔๓ ๘๗๐,๒๐๖.๘๗
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๘ ๑๒๐,๐๙๐.๐๗ ๑๑๖,๕๕๖.๒๒
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน ๘,๑๓๐,๙๗๕.๐๘ ๑๖,๓๘๔,๙๖๔.๒๖

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้อื่นระยะยาว ๙ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ๑๐ ๑๗๘,๑๑๕,๓๗๗.๔๔ ๑๘๕,๔๖๘,๐๒๖.๖๖
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๑๑ ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔ ๒๔,๖๖๔,๒๐๓.๑๓
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๑๒ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๓๔๘,๑๙๒,๙๓๘.๓๕ ๓๕๘,๖๗๐,๕๒๑.๔๖

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ๓๕๖,๓๒๓,๙๑๓.๔๓ ๓๗๕,๐๕๕,๔๘๕.๗๒

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้
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หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า ๑๐,๖๘๐,๒๓๓.๕๗ -
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น ๑๓ ๖๗๕,๔๔๔.๙๔ ๒๑,๐๙๒,๓๘๐.๑๕
เงินรับฝากระยะสั้น ๑๔ ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ ๒,๕๖๒,๑๐๓.๙๑
รวมหนี้สินหมุนเวียน ๑๒,๘๔๓,๗๒๗.๒๔ ๒๓,๖๕๔,๔๘๔.๐๖

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ๑๕ ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒ ๒,๕๓๑,๕๒๕.๓๔
เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๑๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน ๕๓,๐๑๙,๐๐๙.๐๙ ๕๓,๓๖๐,๓๘๒.๐๑

รวมหนี้สิน ๖๕,๘๖๒,๗๓๖.๓๓ ๗๗,๐๑๔,๘๖๖.๐๗
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ ๒๙๘,๐๔๐,๖๑๙.๖๕

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ ๒๙๘,๐๔๐,๖๑๙.๖๕

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐ ๒๙๘,๐๔๐,๖๑๙.๖๕

  

     

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(หน่วย : บาท)

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ ๒๕๖๒ ๒๕๖๑
รายได้

รายได้จากงบประมาณ ๒๐ ๒๙๕,๒๒๖,๑๗๕.๗๘ ๒๔๘,๓๑๐,๘๔๒.๑๔
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๒๑ ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔ ๔๓๕,๔๐๓.๑๗
รายได้อื่น ๒๒ ๒๐๖,๕๘๗.๕๐ ๒๓,๖๐๐.๐๐

รวมรายได้ ๓๐๗,๗๔๕,๖๘๙.๗๒ ๒๔๘,๗๖๙,๘๔๕.๓๑
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๓ ๓๑,๒๔๓,๔๔๕.๐๙ ๒๙,๘๕๘,๒๐๔.๐๐
ค่าบำาเหน็จบำานาญ ๒๔ ๗,๐๔๙,๕๗๗.๖๘ ๗,๑๑๓,๑๖๓.๓๙
ค่าตอบแทน ๒๕ ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓ ๒๓,๖๘๗,๘๗๐.๗๖
ค่าใช้สอย ๒๖ ๑๗๘,๗๒๕,๔๘๐.๐๘ ๑๒๖,๕๒๓,๑๑๕.๕๙
ค่าวัสดุ ๒๗ ๔,๕๑๘,๐๑๐.๕๔ ๑,๘๐๖,๙๔๘.๙๐
ค่าสาธารณูปโภค ๒๘ ๘,๙๐๙,๙๕๙.๖๑ ๑๓,๐๓๑,๙๒๘.๖๘
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๙ ๑๕,๖๖๐,๐๕๐.๔๒ ๒๒,๔๕๗,๖๙๐.๐๕
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วย

งานภาครัฐ

๓๐ ๙,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ -

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและ

บริจาค

๓๑ ๙,๗๐๖,๗๔๕.๗๙ ๑๖,๒๘๑,๕๒๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายอื่น ๓๒ ๒๕,๙๗๑,๐๐๐.๒๗ ๙๖,๗๐๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่าย ๓๑๕,๓๑๗,๐๕๙.๑๑ ๒๔๐,๘๕๗,๑๔๑.๓๗
รายได้สูง(ตำ่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (๗,๕๗๑,๓๖๙.๓๙) ๗,๙๑๒,๗๐๓.๙๔

     

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้ 
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หมายเหตุ รายการ

๑  ข้อมูลทั่วไป

๒  เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

๓  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ 

๔  สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

๕  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

๖  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

๗  วัสดุคงเหลือ

๘  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

๙  ลูกหนี้อื่นระยะยาว

๑๐  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

๑๑  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

๑๒  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

๑๓  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

๑๔  เงินรับฝากระยะสั้น

๑๕  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

๑๖  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว

๑๗  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

๑๘  ภาระผูกพัน

๑๙  การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน

๒๐  รายได้จากงบประมาณ

๒๑  รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

๒๒  รายได้อื่น

๒๓  ค่าใช้จ่ายบุคลากร

๒๔  ค่าบำาเหน็จบำานาญ

๒๕  ค่าตอบแทน

๒๖  ค่าใช้สอย

๒๗  ค่าวัสดุ

๒๘  ค่าสาธารณูปโภค

๒๙  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย

๓๐  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ

๓๑  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

๓๒  ค่าใช้จ่ายอื่น

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น

ตามนโยบายการปฏริปูระบบราชการและจดัทำาแผนปฏริปูระบบบริหารภาครฐั รวมไปถงึแผนการปรบัเปล่ียน

ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์เข้าสู่ระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเฉพาะ  

การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการบัญชี และพัสดุเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน และกระจาย 

ความรบัผิดชอบใหส้ว่นราชการ และมคีวามเป็นอสิระคล่องตัวท่ีจะใชเ้งินงบประมาณใหเ้ปน็ไปตามเปา้ประสงค์

อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ สำานักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงถือปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ

 หน่วยงานมีสถานที่ตั้งอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรม อาคารที่ทำาการกระทรวงวัฒนธรรม เลขท่ี ๑๐  

ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

 ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี จำานวนเงิน 

๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท โดยแยกเป็นแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำานวน ๒๖,๓๖๒,๗๐๐.๐๐ บาท  

แผนงานพืน้ฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มลำา้ และสร้างการเติบโตจากภายใน จำานวน 

๗๕,๘๔๑,๙๐๐.๐๐ บาท แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม  

และชมุชน จำานวน ๑๑๘,๒๗๙,๔๐๐.๐๐ บาท แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจงัหวดัชายแดนใต ้ 

จำานวน ๑๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาการท่องเที่ยว กีฬาและวัฒนธรรม  

จำานวน ๑๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จำานวน ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอรายงานและมีการจัดทำางบการเงิน  

โดยไม่รวมกองทุนหมุนเวียนภายใต้ความรับผิดชอบ จำานวน ๑ กองทุน คือ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับการให้การอุดหนุนหรือให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขอรับการ 

สง่เสรมิตลอดจนการดำาเนนิการอืน่เกีย่วกบัการสง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั และเปน็หนว่ยงานท่ีเสนอรายงานและ

มีการจัดทำางบการเงินแยกต่างหากจากสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าว 

จึงไม่ได้นำามาแสดงรวมอยู่ในงบการเงินของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หม�ยเหตุ ๒ เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
 งบการเงินนี้จัดทำาข้ึนตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ 

ซึ่งรวมถึงหลักการและนโยบายบัญชีสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการ

บญัชภีาครฐั และแสดงรายการในงบการเงนิตามแนวปฏบัิติทางการบญัช ีเร่ือง รูปแบบการนำาเสนอรายงาน 

การเงนิของหน่วยงานภาครฐั ตามหนังสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวนัที ่๑๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

 งบการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบาย 

การบัญชี

 รายงานการเงินของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานท่ีเสนอรายงานตาม

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำาหนด แต่ไม่รวมถึงรายการ

บญัชขีองกองทนุสง่เสรมิศิลปะ รว่มสมยัทีอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของหนว่ยงาน แต่ถอืเปน็หนว่ยงานทีเ่สนอ

รายงานและต้องจัดทำางบการเงินแยกต่างหากจากสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายการท่ีปรากฏใน

รายงานการเงินประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เปน็ผูร้บัผิดชอบในการดแูลรกัษา และบริหารจัดการภายใต้อำานาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย และรวมถงึ สินทรัพย์ 

หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

หมายเหตุ ๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 

ฉบับใหม่
 ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ ดังนี้

 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต

  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๙ เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน ประกาศ  

ณ วันท่ี๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน 

หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

  - มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน  

โดยให้ถือปฏิบัติกับรายงานการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญ

ต่อรายงานการเงินในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ
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หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 ๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  -  เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย 

ปลีกย่อยในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมด 

ความจำาเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับ 

รายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

  -  รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลา 

ครบกำาหนด ที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดภายใน ๓ เดือน เช่น เงินฝากประจำา บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินที่มวัน

ถึงกำาหนดภายใน ๓ เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่าเงินสด

 ๔.๒ ลูกหนี้

  - ลกูหน้ี แสดงดว้ยมลูคา่สทุธิทีจ่ะไดร้บั คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูจะต้ังขึน้สำาหรบัลกูหนีส้ว่นที่ 

คาดวา่จะไมส่ามารถเรยีกเกบ็เงนิได ้โดยพจิารณาจากประสบการณท์ีผ่่านมาเก่ียวกบัจำานวนลูกหน้ีทีเ่กบ็เงิน

ไมไ่ด ้ขอ้มลูประวตักิารชำาระหนี ้และหลกัฐานการติดตามลูกหนีแ้ต่ละราย ร่วมกบัการวเิคราะหอ์ายลูุกหนี้

  - ลูกหน้ีเงินยืมในงบประมาณ หมายถึง จำานวนเงินในงบประมาณท่ีหน่วยงานจ่ายให้กับ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และ/หรือ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือนำาไปทดรองใช้จ่ายในการดำาเนินงานของ

หน่วยงาน ซึ่งอยู่ในระหว่างรอรับชำาระคืนหรือรอการส่งชดใช้ใบสำาคัญ

 ๔.๓ วัสดุคงเหลือ

  วสัดคุงเหลอื หมายถึง ของใชส้ิน้เปลอืงนอกจากสนิคา้ทีห่นว่ยงานมไีวเ้พือ่ใชใ้นการดำาเนนิงาน 

ตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร

 วัสดุที่ซื้อมาในระหว่างงวดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน และควบคุมรายการดังกล่าวในคลังวัสดุ 

ณ วันสิ้นปีงบประมาณปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือตามจำานวนท่ีตรวจนับได้ และแสดงราคาทุนของวัสดุ 

คงเหลือโดยวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า
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 ๔.๔ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

  -  อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย 

ตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

  -  ราคาทุนของอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และ

สภาพทีพ่รอ้มใชง้าน ตน้ทุนในการตอ่เติมหรอืปรบัปรุงซ่ึงทำาใหห้น่วยงานได้รับประโยชนต์ลอดอายกุารใช้งาน

ของสินทรัพย์เพิ่มขึน้จากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย

ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

  -  คา่เสือ่มราคาบนัทกึเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบแสดงผลการการดำาเนนิงานทางการเงนิ คำานวณโดย 

วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานท่ีกำาหนดไว้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๓๘ ลงวันที่  

๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรสำาหรับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

 ครุภัณฑ์สำานักงาน ๓ - ๑๒ ปี

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ - ๑๕ ปี

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ๘ ปี

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๓ - ๑๐ ปี

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๕ ปี

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ๕ ปี

 ครุภัณฑ์โรงงาน

 - เครื่องมือและอุปกรณ์  ๒ - ๕ ปี

 - เครื่องจักรกล ๓ - ๑๐  ปี

 ครุภัณฑ์สำารวจ ๕ ปี 

  -  ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

 ๔.๕ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  -  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี

  -  ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงาน 

ทางการเงิน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๕ - ๒๐  ปี

 ๔.๖ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น เป็นครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะ บันทึกบัญชีในราคาทุนท่ีซื้อหรือ 

ไดม้าตัง้แตป่ ี๒๕๔๗ ถงึปี ๒๕๖๑ โดยไมค่ดิคา่เสือ่มราคาตามคณุลกัษณะเฉพาะของสนิทรพัยท์ีม่มีลูคา่สงูขึน้ 

ตามกาลเวลา
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 ๔.๗ สัญญาเช่าดำาเนินงาน

  สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของ

ส่วนใหญ่ไม่ได้โอนมาให้หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำานวนเงินที่จ่ายตามสัญญา

เช่าดำาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของ 

สัญญาเช่า

 ๔.๘ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

  รายไดร้อการรบัรูร้ะยะยาว สนิทรัพยรั์บบริจาคโดยมีผู้มอบใหห้น่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนนิงาน  

รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำากัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

  รายไดร้อการรบัรูจ้ะถกูทยอยตดับญัชเีพือ่รบัรูร้ายไดต้ามเกณฑท์ีเ่ปน็ระบบและสมเหตสุมผล

ตลอดระยะเวลาท่ีจำาเป็นเพือ่จบัคูร่ายไดก้บัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทยอยรบัรูร้ายได้ตามเกณฑส์ดัสว่นของ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

 ๔.๙ รายได้จากเงินงบประมาณ

  รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

  ๑) เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน

  ๒) เมือ่อนมุตัจิา่ยเงนิใหก้บัผู้มสิีทธไิด้รับเงินแล้วในกรณเีปน็การจ่ายตรงใหก้บัผูม้สิีทธรัิบเงิน

  ๓) เมื่อยื่นคำาขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง ในกรณีเป็นการเบิกหักผลักส่งไม่รับตัวเงิน

  หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตาม 

จำานวนเงนิงบประมาณทีข่อเบกิสทุธจิากเงนิงบประมาณเบกิเกนิส่งคนื งบประมาณเบกิแทนกนัแสดงรายได้

จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

 ๔.๑๐ รายได้แผ่นดิน

  รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงาน รับรู้เม่ือเกิดรายได้ 

ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนท่ีจัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดิน และ

รายไดแ้ผน่ดนินำาสง่คลงัไมต่อ้งแสดงเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยของหนว่ยงาน แตแ่สดงไวใ้นหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

 ๔.๑๑ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

  รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐ รับรู้เมื่อได้รับเงิน 

ยกเว้นในกรณีท่ีมีเงื่อนไขเป็นข้อจำากัดท่ีต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและ

บรจิาคเปน็สินทรพัยท์ีใ่หป้ระโยชนแ์กห่นว่ยงานเกนิหนึง่ป ีจะทยอยรับรู้เปน็รายได้ตามสัดส่วนของค่าใชจ่้าย 

เพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำานวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น
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หมายเหตุ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินทดรองราชการ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินฝากสถาบันการเงิน ๐.๐๐ ๑,๗๙๖,๐๑๐.๐๐
เงินฝากคลัง ๓,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ ๕,๐๙๒,๐๗๑.๘๙
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๔,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ ๗,๘๘๘,๐๘๑.๘๙

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงินท่ีได้รับ

อนมุตัจิากกระทรวงการคลงั ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซ่ึงจะต้องส่งคนืคลงั

เมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปี ได้แก่ เงินฝากธนาคาร

 เงินฝากสถาบันการเงิน เป็นเงนิท่ีหนว่ยงานไดว้างฎีกาเบกิจา่ยในระบบ GFMIS แลว้ แตย่งัไมไ่ดจ่้ายใหแ้กผู่ม้สีทิธิ

รับเงิน ซึ่งไม่มียอดเงินคงเหลือของบัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) และเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) 

 เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย 

ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำาหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำากัดในการใช้จ่าย

 เงินฝากคลัง จำานวน ๓,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ บาท เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับฝากไว้เป็นเงินนอกงบประมาณประเภท

เงินฝากคลัง เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน เงินมัดจำาประกันสัญญา เงินช่วยเหลือหรือบริจาค หรือเงินอื่นใดซ่ึงจะต้อง

จา่ยคืนแก่ผู้ฝากทีม่ขีอ้จำากดัในการใชจ่้ายเพือ่จา่ยตอ่ไปใหบ้คุคลหรอืหนว่ยงานอืน่ตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นกฎหมาย 

อนัเปน็ทีม่าของเงนิฝากคลงัน้ัน หน่วยงานไมส่ามารถนำาไปใชจ้า่ยเพ่ือประโยชนใ์นการดำาเนนิงานของหนว่ยงานตามปกตไิด ้ 

แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

   (หน่วย : บาท) 
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๒๑๔,๐๘๗.๕๐ ๗,๕๐๐.๐๐
เงินประกันสัญญา ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ ๒,๔๗๘,๗๐๓.๙๑
เงินประกันผลงาน ๐.๐๐ ๘๓,๔๐๐.๐๐
เงินบริจาค โครงการ สรรหาศิลปินศิลปาธร ๕๑,๖๗๒.๘๐ ๕๑,๖๗๒.๘๐
เงินบริจาค โครงการชมรมตลาดนัดศิลปะ ๔๐๘.๒๙ ๔๐๘.๒๙
เงินรับบริจาคจากต่างประเทศและเงินบริจาคอื่น ๒,๑๓๘,๐๖๓.๓๓ ๒,๔๗๐,๓๘๖.๘๙
รวมเงินฝากคลัง ๓,๘๙๒,๒๘๐.๖๕ ๕,๐๙๒,๐๗๑.๘๙

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๖ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น 

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ ๔,๔๔๘,๓๒๓.๐๘
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก ๘๙๖.๑๓ ๐.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ๘๕,๒๐๐.๐๐ ๐.๐๐
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ๑,๓๓๗,๐๒๓.๘๐ ๓,๐๖๑,๗๙๖.๒๐
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น  ๑,๖๐๕,๖๑๙.๙๓ ๗,๕๑๐,๑๑๙.๒๘

   ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

     (หน่วย : บาท)
ลูกหนี้เงินยืม

ในงบประมาณ

ยังไม่ถึงกำาหนด

ชำาระและการส่ง

ใช้ใบสำาคัญ

ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

 รวม

๒๕๖๒  ๑๘๒,๕๐๐.๐๐ - - ๑๘๒,๕๐๐.๐๐
๒๕๖๑  ๔,๐๖๗,๗๓๓.๐๘ -  ๓๘๐,๕๙๐.๐๐ ๔,๔๔๘,๓๒๓.๐๘

 ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้ 

ลูกหนี้เงินยืม

นอกงบประมาณ

ยังไม่ถึงกำาหนด

 ชำาระและการส่ง

ใช้ใบสำาคัญ

ถึงกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้ 

ใบสำาคัญ

เกินกำาหนดชำาระ

และการส่งใช้

ใบสำาคัญ

รวม

๒๕๖๒  ๘๕,๒๐๐.๐๐ -  - ๘๕,๒๐๐.๐๐
๒๕๖๑  - -  -  -

   รายได้ค้างรับ จำานวน ๑,๓๓๗,๐๒๓.๘๐ บาท เป็นรายได้ค้างรับจากกรมบัญชีกลางทั้งจำานวน

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๗ วัสดุคงเหลือ

   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
วัสดุคงเหลือ ๑,๕๑๒,๙๘๔.๔๓ ๘๗๐,๒๐๖.๘๗
รวมวัสดุคงเหลือ ๑,๕๑๒,๙๘๔.๔๓ ๘๗๐,๒๐๖.๘๗

หมายเหตุ ๘ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

            (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒  ๒๕๖๑

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ๑๒๐,๐๙๐.๐๗ ๑๑๖,๕๕๖.๒๒
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๑๒๐,๐๙๐.๐๗ ๑๑๖,๕๕๖.๒๒

   ค่าใช้จ่ายจ่ายจ่ายล่วงหน้า จำานวน ๑๒๐,๐๙๐.๐๗ บาท เป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารหอศิลป์ ร่วม

สมัยราชดำาเนิน ทั้งจำานวน

หมายเหตุ ๙ ลูกหนี้อื่นระยะยาว

    (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒  ๒๕๖๑

ลูกหนี้อื่นระยะยาว ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗
รวมลูกหนี้อื่นระยะยาว ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 ลูกหน้ีอ่ืนระยะยาว จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เปน็ลกูหนีต้ามคำาพพิากษาศาลปกครองกลาง ทีพ่พิากษาสิน้สดุ

เมือ่วนัที ่๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยลกูหน้ีตอ้งชดใช้เงนิใหส้ำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท 

 ปจัจบุนัเจา้พนกังานพทิกัษท์รพัย ์ไดจ้ดัทำารายงานเสนอต่อศาลล้มละลายกลางแล้ว อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของ

ศาล และรอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำาพิพากษาต่อไป

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๐ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย : บาท)
อาคารและ

สิ่งปลูกสร้าง
ครุภัณฑ์ งานระหว่างทำา รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ๒๐๔,๒๙๙,๑๓๑.๔๗ ๑๘,๐๑๓,๖๗๖.๐๗ - ๒๒๒,๓๑๒,๘๐๗.๕๔
บวก ซื้อเพิ่ม ๗,๔๘๑,๐๙๙.๕๒ ๕,๔๒๙.๙๐ - ๗,๔๘๖,๕๒๙.๔๒
หัก จำาหน่าย/โอน ๐.๐๐ (๙๓,๑๒๕.๒๘) - (๙๓,๑๒๕.๒๘)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๒๑๑,๗๘๐,๒๓๐.๙๙ ๑๗,๙๒๕,๙๘๐.๖๙ - ๒๒๙,๗๐๖,๒๑๑.๖๘
บวก ซื้อเพิ่ม ๙๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐,๖๑๔.๖๒ - ๒,๘๔๐,๖๑๔.๖๒
บวก ปรับปรุงรับรู้ ๐.๐๐ ๑,๓๐๖,๙๓๙.๔๐ - ๑,๓๐๖,๙๓๙.๔๐
หัก จำาหน่าย/โอน ๐.๐๐ (๔,๑๘๐,๗๘๐.๓๖) - (๔,๑๘๐,๗๘๐.๓๖)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙ ๑๖,๙๕๒,๗๕๔.๓๕ - ๒๒๙,๖๗๒,๙๘๕.๓๔
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ (๒๑,๗๖๒,๐๕๕.๔๕) (๑๒,๖๗๘,๖๘๘.๕๐) - ๓๔,๔๔๐,๗๔๓.๙๕
บวก ค่าเสือ่มราคาประจำา

ปี

(๘,๑๙๕,๙๕๒.๗๔) (๑,๖๗๓,๗๔๕.๕๓) - (๙,๘๖๙,๖๙๘.๒๗)

หัก จำาหน่าย/โอน ๐.๐๐ ๗๒,๒๕๗.๒๐ - ๗๒,๒๕๗.๒๐ 
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ (๒๙,๙๕๘,๐๐๘.๑๙) (๑๔,๒๘๐,๑๗๖.๘๓) - ๔๔ ,๒๓๘,๑๘๕.๐๒
บวก ค่าเสือ่มราคาประจำา

ปี

(๘,๔๘๓,๕๗๐.๘๙) (๒,๙๖๐,๖๔๒.๗๑) - (๑๑,๔๔๔,๒๑๓.๖๐)

หัก จำาหน่าย/โอน ๐.๐๐ ๔,๑๒๔,๗๙๐.๖๘ - ๔,๑๒๔,๗๙๐.๖๘
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ (๓๘,๔๔๑,๕๗๙.๐๘) (๑๓,๑๑๖,๐๒๘.๘๖) - (๕๑,๕๕๗,๖๐๗.๙๔)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑๘๑,๘๒๒,๒๒๒.๘๐ ๓,๖๔๕,๘๐๓.๘๖ - ๑๘๕,๔๖๘,๐๒๖.๖๖
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๑๗๔,๒๗๘,๖๕๑.๙๑ ๓,๘๓๖,๗๒๕.๔๙ - ๑๗๘,๑๑๕,๓๗๗.๔๐

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - สุทธิ จำานวน ๑๗๔,๒๗๘,๖๕๑.๙๑ บาท เป็นรายการปรับปรุงและตกแต่งภายใน

อาคารหอศิลปร์ว่มสมยัราชดำาเนนิเฉลมิพระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา และมีการปรบัปรงุเพิม่เตมิในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๑ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   (หน่วย : บาท)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน งานระหว่างทำา  รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ ๗๒,๖๒๗,๒๐๐.๐๐  - ๗๒,๖๒๗,๒๐๐.๐๐
บวก ซื้อเพิ่ม ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐ ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐ ๗,๑๑๑,๗๕๖.๐
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๗๔,๕๒๗,๒๐๐.๐๐ ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐ ๗๙,๗๓๘,๙๕๖.๐๐
บวก ซื้อเพิ่ม ๗,๕๙๐,๘๔๐.๐  - ๗,๕๙๐,๘๔๐.๐๐
หัก โอนเป็นสินทรัพย์  - (๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐)  -
 ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๘๒,๑๑๘,๐๔๐.๐๐  - ๘๗,๓๒๙,๗๙๖.๐๐

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม
ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๐ (๔๒,๔๘๖,๗๖๑.๐๙)  - (๔๒,๔๘๖,๗๖๑.๐๙)
บวก ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (๑๒,๕๘๗,๙๙๑.๗๘)  - (๑๒,๕๘๗,๙๙๑.๗๘)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ (๕๕,๐๗๔,๗๕๒.๘๗)  - (๕๕,๐๗๔,๗๕๒.๘๗)
บวก ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี (๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙)  - (๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙)
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ (๖๐,๕๗๘,๗๗๐.๗๖)  - (๖๐,๕๗๘,๗๗๐.๗๖)

 มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑ ๑๙,๔๕๒,๔๔๗.๑๓  - ๒๔,๖๖๔,๒๐๓.๑๓

ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๒ ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔  - ๒๖,๗๕๑,๐๒๕.๒๔

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำานวน ๒๑,๕๓๙,๒๖๙.๒๔ บาท ประกอบด้วย 

 ๑) โครงการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารของศนูยห์อศลิปร่์วมสมยัราชดำาเนนิเฉลมิพระเกยีรต ิ

๘๔ พรรษา (ระยะที่ ๑-๔) มูลค่าการได้มา ๗๒,๖๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๕๙,๐๗๒,๕๘๓.๙๕ บาท 

มูลค่าสุทธิ ๑๓,๕๕๔,๖๑๖.๐๕ บาท

  ๒)  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำานวน ๓๙,๙๙๖.๖๐ หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม จำานวน ๓๙,๙๙๖.๖๐ บาท

 ๓) โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการและติดตามการดำาเนนิงานด้านศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั มลูคา่การไดม้า 

๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๔๑๒,๒๗๓.๙๗ บาท มูลค่าสุทธิ ๑,๔๘๗,๗๒๖.๐๓ บาท

 ๔)  โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำาปี ๒๕๖๑ มูลค่า

การได้มา ๕,๗๙๐,๘๔๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๘๓๔,๕๑๕.๕๘ บาท มูลค่าสุทธิ ๔,๙๕๖,๓๒๔.๔๒ บาท

 ๕)  โครงการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำาปี ๒๕๖๒ มูลค่า

การได้มา ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท หักค่าตัดจำาหน่ายสะสม ๒๕๙,๓๙๗.๒๖ บาท มูลค่าสุทธิ ๑,๕๔๐,๖๐๒.๗๔ บาท

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๒ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   

(หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะ ที่จัดซื้อก่อน

ปีงบประมาณปัจจุบัน สำาหรับในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้จัดซ้ือผลงานทางศิลปะเพ่ิม จำานวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท ซึ่งตามคู่มือการบัญชีภาครัฐเรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จัดประเภทผลงานทางศิลปะ เป็น สินทรัพย์มรดก

ทางวัฒนธรรม หลักการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพาะในภาครัฐ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน 

การบัญชีฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้รับรู้สินทรัพย์มรดกทางวัฒนธรรมเป็นค่าใช้จ่ายในชื่อบัญช ี

“ค่าใช้จ่ายอื่น”

หมายเหตุ ๑๓ เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น 
   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เจ้าหนี้การค้า - ๑๙,๔๓๑,๗๑๖.๑๐
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ๑๙๖,๐๐๐.๐๐ ๒๐๕,๔๔๔.๗๕
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย ๒๗๕,๖๔๕.๙๔ ๓๐๒,๔๙๙.๓๐
ใบสำาคัญค้างจ่าย ๑๖๖,๗๙๙.๐๐ ๑,๑๑๓,๗๒๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น ๖๗๕,๔๔๔.๙๔ ๒๑,๐๙๒,๓๘๐.๑๕

หมายเหตุ ๑๔ เงินรับฝากระยะสั้น 

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

เงินประกันอื่น ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ ๒,๕๖๒,๑๐๓.๙๑

รวมเงินรับฝากระยะสั้น ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ ๒,๕๖๒,๑๐๓.๙๑

 เงินประกันอื่น จำานวน ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ บาท เป็นเงินประกันสัญญา จำานวน ๑,๔๘๘,๐๔๘.๗๓ บาท  

ซึ่งเงินจำานวนดังกล่าวนำาฝากกระทรวงการคลัง

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๕ เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว 

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้รอการรับรู้ระยะยาวต้นปี ๒,๕๓๑,๕๒๕.๓๔ ๑,๖๒๖,๙๒๘.๕๑
บวก รับบริจาคระหว่างงวด ๑๑,๙๗๑,๕๕๓.๕๒ ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐

๑๔,๕๐๓,๐๗๘.๘๖ ๒,๙๖๖,๙๒๘.๕๑
หัก รับรู้เป็นรายได้จากการบริจาค  (๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔) (๔๓๕,๔๐๓.๑๗)
รายได้รอการรับรู้ระยะยาวปลายปี ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒ ๒,๕๓๑,๕๒๕.๓๔

 รายได้รอการรับรู้ระยะยาว จำานวน ๒,๑๙๐,๑๕๒.๔๒ บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์จากการรับบริจาค 

จำานวน ๘.๐๐ บาท และเงนิรบับรจิาค จำานวน ๒,๑๙๐,๑๔๔.๔๒ บาท ซึง่เงนิจำานวนดงักล่าวนำาฝากกระทรวงการคลงั 

หมายเหตุ ๑๖ เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว 

   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
เงินทดรองราชการรับจากคลัง - เพื่อการดำาเนินงาน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมเงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

หมายเหตุ ๑๗ หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เป็นรายการหน้ีสินที่สำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย ต้องได้รับเงินชดใช้ค่าเสียหายจาก บริษัท พร้อมมิตรโปรดักชั่น จำากัด ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลาง

ที่พิพากษาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน

 ปจัจุบนัเจา้พนกังานพทัิกษท์รพัย ์ไดจ้ดัทำารายงานเสนอตอ่ศาลลม้ละลายกลางแลว้ อยูร่ะหวา่งการพิจารณา

ของศาล และรอให้ศาลล้มละลายกลางมีคำาพิพากษาต่อไป

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๘ ภาระผูกพัน 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ หน่วยงานในฐานะผู้เช่ามีจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคต

ตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ดังนี้

 (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒     ๒๕๖๑

ไม่เกิน ๑ ปี -  -
เกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี ๑,๔๑๐,๔๐๐.๐๐ ๑,๘๐๔,๐๐๐.๐๐
เกิน ๕ ปี ๙๑๖,๓๑๗,๗๘๙.๗๖ ๙๔๑,๖๕๔,๐๗๖.๑๒
รวม ๙๑๗,๗๒๘,๑๘๙.๗๖ ๙๔๓,๔๕๘,๐๗๖.๑๒

 ภาระผกูพนัไมเ่กิน ๑ ปี แตไ่มเ่กิน ๕ปี เปน็สญัญาเชา่รถยนตโ์ดยสารสว่นกลาง (รถตู ้๑๒ ทีน่ัง่) จำานวน ๒ คัน  

จากบริษทั ซนิเนอรเ์จตคิ ออโต ้เพอรฟ์อรม์านซ์ จำากดั (มหาชน) ระยะเวลาเชา่ ๕ ป ีตัง้แตวั่นที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ค่าเช่าเดือนละ ๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท/คัน รวมเป็นเงินเดือนละ ๓๒,๘๐๐.๐๐ บาท  

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คงเหลือสัญญาเช่าขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ไม่สามารถ

ยกเลิกได้ จำานวน ๓ ปี ๗ เดือน รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท

 ภาระผูกพันเกิน ๕ ปี เป็นสัญญาเช่าอาคาร หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

บริเวณถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากสำานักงานทรัพย์สินส่วน 

พระมหากษตัรยิ ์กำาหนดระยะเวลาเชา่ จำานวน ๓๐ ป ีต้ังแต่วนัท่ี ๑ มถุินายน ๒๕๕๖ ถึงวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๘๖  

คงเหลอืสญัญาเชา่ข้ันตำา่ท่ีตอ้งจา่ยในอนาคตตามสญัญาเชา่ดำาเนินงานท่ีไมส่ามารถยกเลกิได้ จำานวน ๒๓ ป ี๕ เดอืน 

รวมเป็นเงิน ๙๐๑,๔๕๗,๘๗๖.๔๔ บาท 

 - ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่นๆ

 ณ วันที่ ๓๐ กันยาน ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ หน่วยงานมีภาระผูกพันที่เกิดจากสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

และบริการอื่นๆ จำานวน ๑๖ สัญญา จำาแนกตามระยะเวลาของสัญญา ดังนี้

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ไม่เกิน ๑ ปี ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐ ๒๐,๗๐๒,๔๘๓.๗๓
รวม ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐ ๒๐,๗๐๒,๔๘๓.๗๓

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๘ ภาระผูกพัน (ต่อ)

 ในจำานวนน้ีมสีญัญาท่ีมวีงเงินเกนิ ๑ ลา้นบาท จำานวน ๕ สญัญา รวมจำานวนเงนิ ๗,๕๖๕,๔๙๐.๐๐ บาท  

ประกอบด้วย

 ๑.  โครงการผลิตสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย วงเงินตามสัญญา

จ้างเลขที่ ๒๔/๖๒ จำานวนเงิน ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง จำานวนเงิน 

๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 ๒.  โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมประจำาปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

วงเงินตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๗/๖๒ จำานวนเงิน ๓,๘๖๘,๖๐๐.๐๐ บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง 

จำานวนเงิน ๑,๕๔๗,๔๔๐.๐๐ บาท

 ๓.  จ้างทำาหนังสือสุดยอดผลงานศิลปะร่วมสมัยไทยในสมัยรัชกาลที่ ๙ วงเงินตามสัญญาจ้าง 

เลขที่ ๑๕๕/๖๒ จำานวนเงิน ๑,๓๐๐,๐๕๐.๐๐ บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง จำานวนเงิน 

๑,๓๐๐,๐๕๐.๐๐ บาท

 ๔.  จ้างจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำาเนินงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย-นานาชาติ  

Thailand Biennale Krabi 2018 วงเงินตามสัญญาจา้ง เลขที่ ๑๕๙/๖๒ จำานวนเงิน ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท  

คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง จำานวนเงิน ๑,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

 ๕.  จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วงเงินตามสัญญา

จ้างเลขที่ ๑๖๐/๖๒ จำานวนเงิน ๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือภาระผูกพันตามสัญญาจ้าง จำานวนเงิน 

๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

 - ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

   (หน่วย : บาท)
      ๒๕๖๒     ๒๕๖๑

ไม่เกิน ๑ ปี ๐.๐๐ ๕๗๙,๐๘๔.๐๐
รวม ๐.๐๐  ๒๐,๗๐๒,๔๘๓.๗๓

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
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หมายเหตุ ๑๙ การแก้ไขข้อผิดพลาดของงวดก่อน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีรายการบัญชีของงวดก่อนๆ 

ทีบ่นัทกึไวไ้มถ่กูตอ้งจงึตอ้งปรบัปรงุขอ้ผดิพลาดของงวดกอ่น โดยลดยอดบญัชรีายได้สูง/(ตำา่) กวา่คา่ใชจ่้ายสะสม  

รวมเป็นเงิน ๑,๙๖๙.๒๙ บาท ดังนี้

 - รายการที่มีผลทำาให้สินทรัพย์สุทธิเพิ่มขึ้น จำานวน ๑๒,๘๔๗.๒๖ บาท 

  ๑๙.๑ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS สูงไปตั้งแต่

ปีงบประมาณก่อน มีผลทำาให้บัญชีครุภัณฑ์สุทธิแสดงยอดตำ่าไป จำานวน ๑๙.๐๐ บาท จึงปรับปรุงให้ถูกต้อง

โดยลดยอดบญัชีคา่เสือ่มราคาสะสม และเพ่ิมยอดบญัชผีลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดดว้ยจำานวนเดยีวกัน

  ๑๙.๒ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดซื้อครุภัณฑ์ แต่บันทึกเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายต้ังแต่

ปงีบประมาณกอ่น มผีลทำาใหบั้ญชคีรภัุณฑ์แสดงยอดตำา่ไป จำานวน ๒๘,๔๔๕.๙๖ บาท และบญัชคีา่เสือ่มราคา 

สะสมตำ่าไป จำานวน ๑๕,๖๑๗.๗๐ บาท จึงปรับปรุงให้ถูกต้องโดยเพ่ิมยอดบัญชีครุภัณฑ์สุทธิ จำานวน 

๑๒,๘๒๘.๒๖ บาท และเพิ่มยอดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยจำานวนเดียวกัน

 - รายการที่มีผลทำาให้สินทรัพย์สุทธิลดลง จำานวน ๑๔,๘๑๖.๕๕ บาท 

  ๑๙.๓ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้บริจาคสินทรัพย์ให้กับวัดสวนแก้ว แต่ไม่ได้บันทึก 

ตดัจำาหน่ายในระบบ GFMIS ตัง้แต่ปีงบประมาณกอ่น มีผลทำาใหบ้ญัชคีรภุณัธส์งูไป จำานวน ๙๐๗,๕๗๔.๘๕ บาท

บญัชคีา่เสือ่มราคาสะสมสงูไป จำานวน ๙๐๗,๕๓๖.๘๕ บาท จงึปรบัปรงุใหถ้กูตอ้งโดยลดยอดบัญชคีรภุณัฑส์ทุธ ิ 

จำานวน ๓๘.๐๐ บาท และลดยอดบัญชีผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยจำานวนเดียวกัน 

  ๑๙.๔  สำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั จัดซือ้ครุภณัฑ์มลูคา่ตำา่กวา่เกณฑ์ แต่บนัทกึเปน็

บัญชีครุภัณฑ์และบันทึกค่าเสื่อมราคาสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณก่อน มีผลทำาให้บัญชีครุภัณฑ์แสดงยอดสูงไป 

จำานวน ๒๕,๐๖๐.๐๐ บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมสูงไป จำานวน ๑๐,๒๘๑.๔๕ บาท จึงปรับปรุงให้ถูกต้อง

โดยลดยอดบญัชคีรภุณัฑส์ทุธ ิจำานวน ๑๔,๗๗๘.๕๕ บาท และลดยอดบญัชผีลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 

ด้วยจำานวนเดียวกัน

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ ๒๐ รายได้จากงบประมาณ 

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน
รายได้จากงบบุคลากร ๒๖,๒๖๐,๙๒๘.๒๘ ๒๕,๓๗๖,๘๓๕.๙๗
รายได้จากงบดำาเนินงาน ๖๕,๗๐๙,๗๘๖.๓๑ ๕๙,๙๕๖,๓๐๕.๔๑
รายได้จากงบลงทุน ๒๘,๖๙๐,๕๐๒.๓๖ ๒๖,๒๕๘,๙๓๐.๐๐
รายได้จากงบอุดหนุน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รายได้จากงบกลาง ๙,๘๑๓,๐๕๕.๒๒ ๑๐,๐๙๘,๒๙๐.๒๒
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๑๒๕,๑๙๗,๒๐๒.๗๖ ๑๐๒,๖๗๒,๒๕๙.๓๕
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ (๖,๐๐๔,๐๑๗.๖๕) (๘,๓๙๕,๐๙๖.๒๐)

รวมรายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน - สุทธิ ๒๕๘,๗๒๕,๒๓๗.๒๘ ๒๒๔,๙๖๗,๕๒๔.๗๕
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายปีปัจจุบัน)
เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๑

รายได้จากงบดำาเนินงาน ๑,๙๓๕,๗๘๕.๙๘ ๐.๐๐
รายได้จากงบลงทุน ๑,๙๗๑,๖๔๙.๔๒ ๐.๐๐
รายได้จากงบอุดหนุน ๐.๐๐ ๐.๐๐
รายได้จากงบกลาง ๙,๔๔๔.๗๕ ๐.๐๐
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๓๒,๑๔๑,๘๓๘.๓๕ ๐.๐๐

รวมเงินเบิกเหลื่อมปี ๓๖,๐๐๐,๙๓๘.๕๐ ๐.๐๐

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๐
รายได้จากงบดำาเนินงาน - ๒,๒๖๕,๑๐๔.๙๖

รายได้จากงบลงทุน - ๑,๒๕๑,๙๐๐.๐๐
รายได้จากงบอุดหนุน - ๒,๘๒๔,๔๐๐.๐๐
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๘๓๘,๓๐๕.๔๗
รวมเงินเบิกเหลื่อมปี ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๓,๑๗๙,๗๑๐.๔๓

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๗
รายได้จากงบดำาเนินงาน  -  -
รายได้จากงบลงทุน  -  -
รายได้จากงบอุดหนุน  -  -
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น  - ๑๖๓,๖๐๖.๙๖
รวมเงินเบิกเหลื่อมปี ๐.๐๐ ๑๖๓,๖๐๖.๙๖

รวมรายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ ๓๕,๓๑๗,๓๐๔.๕๐ ๒๓,๓๔๓,๓๑๗.๓๙
รวมรายได้จากงบประมาณ ๒๙๕,๒๒๖,๑๗๕.๗๘ ๒๔๘,๓๑๐,๘๔๒.๑๔

หมายเหตุ ๒๑ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้จากการบริจาค ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔ ๔๓๕,๔๐๓.๑๗
รวมรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔ ๔๓๕,๔๐๓.๑๗

 รายไดจ้ากการบรจิาค จำานวน ๑๒,๓๑๒,๙๒๖.๔๔ บาท เปน็รายไดจ้ากการทยอยรบัรูต้ามคา่เสือ่มราคาประจำาป ี

ของสินทรัพย์จากการรับบริจาค จำานวน ๙,๐๔๙.๓๖ บาท และจากการใช้จ่ายเงินรับบริจาคตามวัตถุประสงค์ จำานวน 

๑๒,๓๐๓,๘๗๗.๐๘ บาท

หมายเหตุ ๒๒ รายได้อื่น

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

รายได้อื่น ๒๐๖,๕๘๗.๕๐ ๒๓,๖๐๐.๐๐
รวมรายได้อื่น ๒๐๖,๕๘๗.๕๐ ๒๓,๖๐๐.๐๐

 รายไดอ้ืน่ จำานวนเงนิ ๒๐๖,๕๘๗.๕๐ บาท เปน็รายไดจ้ากการใหห้นว่ยงานของรฐัใชพ้ืน้ทีศ่นูยห์อศลิปร์ว่มสมยั

ราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หมายเหตุ ๒๐ รายได้จากงบประมาณ (ต่อ)
(หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ ๒๓ ค่าใช้จ่ายบุคลากร

                    (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒    ๒๕๖๑
เงินเดือน ๒๒,๕๔๓,๕๓๖.๖๘ ๒๑,๓๕๑,๙๐๑.๒๗
ค่าล่วงเวลา ๖๑๖,๑๙๐.๐๐ ๓๔๒,๔๙๐.๐๐
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ๓,๗๑๑,๙๔๗.๑๐ ๓,๘๖๐,๒๘๐.๐๐
เงินช่วยค่าครองชีพ ๑,๓๘๐.๐๐ ๗,๕๐๐.๐๐
ค่ารักษาพยาบาล ๑,๗๗๔,๙๔๑.๘๑ ๒,๐๑๙,๖๐๖.๖๒
เงินช่วยการศึกษาบุตร ๑๐๖,๘๐๐.๐๐ ๗๓,๑๐๐.๐๐
เงินชดเชย กบข. ๓๕๒,๖๙๔.๒๙ ๓๑๗,๓๙๓.๕๗
เงินสมทบ กบข. ๕๒๙,๐๔๑.๔๔ ๔๗๖,๐๙๐.๓๕
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๑๓๒,๖๖๑.๐๐ ๑๔๒,๙๖๘.๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ๖,๓๔๓.๐๐ ๐.๐๐
ค่าเช่าบ้าน ๖๙๔,๖๐๐.๐๐ ๕๗๓,๑๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๗๗๓,๓๐๙.๗๗ ๖๙๓,๗๗๔.๑๙
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร ๓๑,๒๔๓,๔๔๕.๐๙ ๒๙,๘๕๘,๒๐๔.๐๐

หมายเหตุ ๒๔ ค่าบำาเหน็จบำานาญ

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒      ๒๕๖๑

บำานาญ ๕,๗๑๔,๐๒๖.๔๔ ๕,๗๑๔,๐๒๖.๔๔
เงินช่วยค่าครองชีพ ๒๓๕,๓๐๘.๐๐ ๒๓๕,๓๐๘.๐๐
บำาเหน็จดำารงชีพ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่ารักษาพยาบาล ๗๕๓,๑๔๓.๒๔ ๙๓๖,๕๒๘.๙๕
เงินช่วยการศึกษาบุตร ๔๗,๑๐๐.๐๐ ๒๗,๓๐๐.๐๐
รวมค่าบำาเหน็จบำานาญ ๗,๐๔๙,๕๗๗.๖๘ ๗,๑๑๓,๑๖๓.๓๙

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ ๒๕ ค่าตอบแทน

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒    ๒๕๖๑

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓ ๒๓,๖๗๔,๑๙๐.๗๖
ค่าตอบแทนอื่น ๐.๐๐ ๑๓,๖๘๐.๐๐
รวมค่าตอบแทน ๒๔,๒๔๘,๙๘๙.๖๓ ๒๓,๖๘๗,๘๗๐.๗๖

หมายเหตุ ๒๖ ค่าใช้สอย

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ๗,๑๔๐,๐๔๔.๐๑ ๕,๘๐๐,๔๓๑.๖๐
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ๑๖,๙๓๘,๔๗๗.๕๖ ๑๗,๔๒๑,๙๔๘.๕๘
ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา ๓,๘๑๙,๘๔๘.๗๖ ๔๕๓,๙๖๓.๔๒
ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง ๐.๐๐ ๔๕๑,๐๐๘.๐๐
ค่าจ้างเหมาบริการ ๘๘,๑๘๔,๕๙๑.๑๒ ๔๖,๑๙๗,๒๔๐.๕๐
ค่าธรรมเนียม ๖๒,๐๔๖.๕๖ ๓๗,๘๙๕.๐๐
ค่าใช้จ่ายในการประชุม ๑,๖๖๖,๐๖๒.๐๐ ๑,๓๖๐,๔๓๔.๗๕
ค่าเช่า ๓๒,๕๕๓,๙๘๑.๙๖ ๒๗,๕๖๔,๐๕๓.๓๗
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ๔๖๙,๗๖๔.๐๔ ๑๙๕,๗๑๖.๘๘
ค่าประชาสัมพันธ์ ๒๒,๗๕๒,๓๖๐.๕๐ ๒๒,๔๗๐,๗๓๖.๙๖
ค่าใช้สอยอื่น ๕,๑๓๘,๓๐๓.๕๗ ๔,๕๖๙,๖๘๖.๕๓
รวมค่าใช้สอย ๑๗๘,๗๒๕,๔๘๐.๐๘ ๑๒๖,๕๒๓,๑๑๕.๕๙

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 ค่าเช่า จำานวนเงิน ๓๒,๕๕๓,๙๘๑.๙๖ บาท เป็นค่าเช่าสถานที่ปฏิบัติราชการของสำานักงาน 

ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั อาคารธนาลงกรณ ์ชัน้ ๖ จำานวนเงนิ ๒,๓๘๐,๒๒๔.๐๐ บาท คา่เช่าอาคารหอศลิปร์ว่มสมยั 

ราชดำาเนิน จำานวนเงิน ๒๕,๓๓๖,๒๘๖.๓๖ บาท ค่าเช่าพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการมหกรรมศิลปะร่วมสมัย 

นานาชาติเวนิสฯ ครั้งท่ี ๕๘ ณ สาธารณรัฐอิตาลี จำานวนเงิน ๓,๙๕๖,๕๓๓.๒๐ บาท ค่าเช่าสถานที่ดูแล

รักษาผลงานฯ จำานวนเงิน ๑๐๖,๘๒๘.๘๐ บาท ค่าเช่ารถตู้ จำานวน ๒ คัน รวมจำานวน ๓๙๓,๖๐๐.๐๐ บาท

และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำานวน ๓๘๐,๕๐๙.๖๐ บาท 

 ค่าจ้างเหมาบริการ จำานวนเงิน ๘๘,๑๘๔,๕๙๑.๑๒ บาท ประกอบด้วยค่าจ้างเหมาบริการ-บุคคล

ภายนอกจำานวนเงิน ๗๕,๐๖๐,๔๓๑.๑๒ บาท และค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ จำานวนเงิน 

๑๓,๑๒๔,๑๖๐.๐๐ บาท

 - คา่จา้งเหมาบรกิารบุคคลภายนอก จำานวนเงนิ ๗๕,๐๖๐,๔๓๑.๑๒ บาท สว่นใหญเ่ปน็ จา้งจดัพธิเีปดิ 

โครงการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi ๒๐๑๘ จำานวนเงิน ๑๗,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  

คา่จา้งบคุคลปฏบิตังิานในสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัประมาณ ๕๕ ราย จำานวนเงนิ ๙,๖๒๘,๗๒๘.๐๐ บาท  

ค่าจ้างจัดโครงการศิลปะแห่งกรุงเทพฯ จำานวนเงิน ๕,๖๑๕,๕๑๐.๐๐ บาท ค่าจ้างจัดโครงการเรขศิลป์ 

จำานวนเงิน ๔,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างจัดนิทรรศการโครงการต่างๆ จำานวนเงิน ๔,๙๓๒,๔๕๕.๐๐ บาท  

คา่จา้งเหมาบำารงุรกัษาระบบอินเตอรเ์น็ต จำานวนเงนิ ๓,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คา่จา้งขนผลงานศลิปะ จำานวนเงนิ  

๑,๘๕๖,๔๕๐.๐๐ บาท ค่าจ้างจัดพิธีมอบธงโครงการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Krabi 

ให้โคราช จำานวนเงิน ๑,๖๗๐,๙๑๒.๐๐ บาท ค่าแถลงข่าวโครงการต่างๆ จำานวนเงิน ๑,๓๖๗,๗๐๒.๐๐ บาท 

ค่าจ้างทำาความสะอาดอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน จำานวนเงิน ๑,๒๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

 - ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยงานภาครัฐ จำานวนเงิน ๑๓,๑๒๔,๑๖๐.๐๐ บาท ประกอบด้วยค่าจ้าง 

ออกแบบลายผ้า จำานวนเงิน ๗,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย จำานวนเงิน 

๒,๓๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างจัดโครงการศิลปะร่วมสมัย จำานวนเงิน ๒,๓๒๑,๑๖๐.๐๐ บาท ค่าออกแบบ

เครื่องแต่งกาย จำานวนเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าจ้างทำาเข็มศิลปาธร จำานวนเงิน ๒๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

หมายเหตุ ๒๗ ค่าวัสดุ
(หน่วย : บาท)

    ๒๕๖๒        ๒๕๖๑
ค่าวัสดุ ๓,๙๘๖,๖๔๖.๔๙ ๑,๗๕๓,๗๓๘.๙๐
ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง ๔๖๖,๔๙๙.๑๐
ค่าครุภัณฑ์ตำ่ากว่าเกณฑ์ ๖๔,๘๖๔.๙๕ ๕๓,๒๑๐.๐๐
รวมค่าวัสดุ ๔,๕๑๘,๐๑๐.๕๔ ๑,๘๐๖,๙๔๘.๙๐

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ ๒๘ ค่าสาธารณูปโภค 
   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
ค่าไฟฟ้า ๓,๑๙๕๒๔๕.๓๙ ๒,๗๕๗,๔๑๒.๐๐
ค่านำ้าประปา ๔๐,๑๘๖.๔๘ ๔๓,๑๘๓.๖๐
ค่าโทรศัพท์ ๒๒๔,๕๗๗.๔๓ ๒๑๑,๔๓๑.๐๘

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ๔,๖๑๗,๗๘๐.๐๐ ๙,๗๘๐,๐๒๐.๐๐
ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง ๘๓๒,๑๗๐.๓๑ ๒๓๙,๘๘๒.๐๐
รวมค่าสาธารณูปโภค ๘,๙๐๙,๙๕๙.๖๑ ๑๓,๐๓๑,๙๒๘.๖๘

หมายเหตุ ๒๙ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย
   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง ๘,๔๘๓,๕๗๐.๘๙ ๘,๑๙๕,๙๕๒.๗๔
ครุภัณฑ์ ๑,๖๗๒,๔๖๑.๕๓ ๑,๖๗๓,๗๔๕.๕๓
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๕,๕๐๔,๐๑๗.๘๙ ๑๒,๕๘๗,๙๙๑.๗๘
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๑๕,๖๖๐,๐๕๐.๔๒ ๒๒,๔๕๗,๖๙๐.๐๕

หมายเหตุ ๓๐ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
   (หน่วย : บาท)

๒๕๖๒ ๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ ๙,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ ๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐ ๙,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ ๔,๔๕๗,๑๒๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานรัฐ จำานวน ๙,๒๘๓,๘๐๐.๐๐ บาท โดยส่วนใหญ่เป็นเงินงบประมาณของกองทุน 

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสำานักงบประมาณโอนเงินเงินผ่านสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวนเงิน 

๘,๘๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท และเบิกจ่ายแทนกันไปยัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำานวนเงิน 

๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุ ๓๑ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ ๐.๐๐ ๔,๔๕๗,๑๒๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - หน่วยธุรกิจ ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๒๔,๔๐๐.๐๐
TE - หน่วยงานโอนเงินให้หน่วยงานอื่น ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐.๐๐
บัญชีโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ ๖,๗๔๕.๗๙ ๐.๐๐
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค ๙,๗๐๖,๗๔๕.๗๙ ๑๖,๘๒๑,๕๒๐.๐๐

  ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - ภาคธุรกิจ เป็นเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมส่งเสริมศิลปะร่วม

สมัย จำานวนเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ ๓๒ ค่าใช้จ่ายอื่น

   (หน่วย : บาท)
๒๕๖๒ ๒๕๖๑

ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๖,๗๐๐.๐๐
ค่าจำาหน่ายสินทรัพย์ ๑๘,๐๐๐.๒๗ ๐.๐๐
TR - หน่วยงานรับเงินนอกงบประมาณ

จากกรมบัญชีกลาง

(๑๕,๕๕๑,๘๕๗.๖๖) (๓,๔๑๕,๐๕๐.๖๔)

TE - ปรับเงินฝากคลัง ๑๖,๒๐๔,๘๕๗.๖๖ ๓,๔๑๕,๐๕๐.๖๔

รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๒๕,๙๗๑,๐๐๐.๒๗ ๙๖,๗๐๐.๐๐

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 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  - -     -    -   -   

     งบรายจ่ายอื่น  - -     -    -    -   

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

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลำ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

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

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -    -    -   

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

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมลำ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     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  -   

     งบรายจ่ายอื่น  -   -  -    -    -   

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

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  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 
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รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น 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 : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

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

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  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 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน

โครงการที่ ๑: โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  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 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

โครงการที่ ๑: โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนบกบริเวณตอนในของภาค
     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   
     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   
     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   
     งบรายจ่ายอื่น ๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -   ๑๙,๔๙๘,๓๑๗.๓๒  ๑,๖๘๒.๖๘ 

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

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ ๑: โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

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

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

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบบุคลากร  -    -    -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -    -    -   

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

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

เบิกแทนสำานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงาน : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบรายจ่ายอื่น  ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -    ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -   

รวม  ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -    -    ๑,๓๑๗,๖๕๒.๕๐  -   

เบิกแทนสำานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและชุมชน

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม และนำาความเป็นไทยสู่สากล

กิจกรรมที่ ๑ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน

     งบรายจ่ายอื่น  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

 รวม  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

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

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

รายการ  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  ๑,๑๖๑,๒๘๔.๘๘  ๖๖๒,๓๓๐.๐๐  ๔๙๘,๙๕๔.๘๘ 

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -   

รวม  ๑,๑๖๑,๒๘๔.๘๘  ๖๖๒,๓๓๐.๐๐  ๔๙๘,๙๕๔.๘๘ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๖,๑๑๔,๓๑๒.๔๒ ๔,๑๘๑,๐๗๓.๒๕ ๑,๙๓๓,๒๓๙.๑๗ 

รวม  ๖,๑๑๔,๓๑๒.๔๒ ๔,๑๘๑,๐๗๓.๒๕ ๑,๙๓๓,๒๓๙.๑๗ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๒: โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๒,๕๒๔,๗๘๖.๕๐  ๒,๓๔๑,๔๓๕.๗๕  ๑๘๓,๓๕๐.๗๕ 

รวม  ๒,๕๒๔,๗๘๖.๕๐  ๒,๓๔๑,๔๓๕.๗๕  ๑๘๓,๓๕๐.๗๕ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๓: โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๙,๕๐๖.๐๐  ๙,๕๐๖.๐๐ 

รวม  ๙,๕๐๖.๐๐  -    ๙,๕๐๖.๐๐ 

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๑) 

รายการ  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
โครงการที่ ๔: โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๗,๐๘๔,๐๑๔.๐๙  ๖,๖๗๙,๒๒๒.๐๐  ๔๐๔,๗๙๒.๐๙ 

รวม  ๗,๐๘๔,๐๑๔.๐๙  ๖,๖๗๙,๒๒๒.๐๐  ๔๐๔,๗๙๒.๐๙ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการที่ ๑: โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๕๓๙,๔๒๙.๗๑  ๔๙๒,๐๐๐.๐๐  ๔๗,๔๒๙.๗๑ 

รวม  ๕๓๙,๔๒๙.๗๑  ๔๙๒,๐๐๐.๐๐  ๔๗,๔๒๙.๗๑ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๕,๕๙๘,๐๘๕.๒๒  ๕,๒๕๕,๒๓๓.๘๕  ๓๔๒,๘๕๑.๓๗ 

รวม  ๕,๕๙๘,๐๘๕.๒๒  ๕,๒๕๕,๒๓๓.๘๕  ๓๔๒,๘๕๑.๓๗ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
โครงการที่ ๑: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  -    -    -   

รวม  ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  -   

รวมทั้งสิ้น  ๒๓,๖๑๐,๕๐๒.๘๒ ๒๐,๑๙๐,๓๗๘.๘๕ ๓,๔๒๐,๑๒๓.๙๗ 

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี
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รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี

รายการ  เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี (สุทธิ)  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร  -    -    -   

     งบดำาเนินงาน  -    -    -   

     งบลงทุน  -    -    -   

     งบอุดหนุน  -    -    -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๕๐๓,๙๐๒.๒๙  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๙๐๒.๒๙ 

รวม  ๕๐๓,๙๐๒.๒๙  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๙๐๒.๒๙ 

รวมทั้งสิ้น  ๕๐๓,๙๐๒.๒๙  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๙๐๒.๒๙ 

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปี 

ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เงินกันปีงบประมาณ ๒๕๖๐)  
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รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     งบบุคลากร ๒๕,๒๑๙,๖๘๑.๒๗  -   - ๒๕,๒๑๙,๖๘๑.๒๗  -   

     งบดำาเนินงาน ๑,๔๐๒,๙๐๐.๐๐  -   -  ๑,๔๐๐,๙๒๘.๑๙  ๑,๙๗๑.๘๑ 

     งบลงทุน -  -   - - -

     งบอุดหนุน -  -   - - -

     งบรายจ่ายอื่น - - - - -

รวม ๒๖,๖๒๒,๕๘๑.๒๗  -    -   ๒๖,๖๒๐,๖๐๙.๔๖  ๑,๙๗๑.๘๑ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน ๔๙,๘๓๓,๕๔๖.๙๔ ๑,๑๖๑,๒๘๔.๘๘ ๔๗,๓๕๑,๒๑๒.๑๒ ๑,๓๒๑,๐๔๙.๙๔ 

     งบลงทุน  ๖๐,๙๖๐.๐๐  ๕๘,๖๓๙.๙๐  ๒,๓๒๐.๑๐ 

     งบอุดหนุน

     งบรายจ่ายอื่น  ๗๐,๐๐๐.๐๐  ๗๐,๐๐๐.๐๐  -   

รวม ๔๙,๙๖๔,๕๐๖.๙๔  -   ๑,๑๖๑,๒๘๔.๘๘ ๔๗,๔๗๙,๘๕๒.๐๒ ๑,๓๒๓,๓๗๐.๐๔ 

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน ๑๒,๗๒๖,๔๔๕.๕๖ ๑๑,๒๘๑,๐๕๙.๖๖ ๑,๔๔๕,๓๘๕.๙๐ 

     งบลงทุน  ๔๖๕,๓๐๐.๐๐  ๔๖๕,๒๙๙.๕๒  ๐.๔๘ 

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

     งบรายจ่ายอื่น

รวม ๒๒,๑๙๑,๗๔๕.๕๖  -    -   ๒๐,๗๔๖,๓๕๙.๑๘ ๑,๔๔๕,๓๘๖.๓๘ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบบุคลากร - - - -  -   

     งบดำาเนินงาน - - - -  -   

     งบลงทุน - - - -  -   

     งบอุดหนุน - - - -  -   

     งบรายจ่ายอื่น ๒๖,๖๖๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๙๓๓,๒๓๙.๑๗ ๔,๑๘๑,๐๗๓.๒๕ ๒๐,๕๔๗,๒๘๗.๕๘  -   

รวม ๒๖,๖๖๑,๖๐๐.๐๐ ๑,๙๓๓,๒๓๙.๑๗ ๔,๑๘๑,๐๗๓.๒๕ ๒๐,๕๔๗,๒๘๗.๕๘  -   
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รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๒: โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบบุคลากร - - - -  -   

     งบดำาเนินงาน - - - -  -   

     งบลงทุน  ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ - -  ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

     งบอุดหนุน - - - -  -   

     งบรายจ่ายอื่น ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๗๔,๖๘๔.๑๕ ๒,๓๕๐,๑๐๒.๓๕ ๓๒,๔๗๕,๒๑๓.๕๐  -   

รวม ๓๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐  ๑๗๔,๖๘๔.๑๕ ๒,๓๕๐,๑๐๒.๓๕ ๓๔,๓๗๕,๒๑๓.๕๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๓: โครงการเทิดทูนสถานบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบบุคลากร - - - -  -   

     งบดำาเนินงาน - - - -  -   

     งบลงทุน - - - -  -   

     งบอุดหนุน - - - -  -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๙,๕๐๖.๐๐ -  ๗,๙๙๐,๔๙๔.๐๐  -   

รวม  ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  ๙,๕๐๖.๐๐  -    ๗,๙๙๐,๔๙๔.๐๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

โครงการที่ ๔: โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

     งบบุคลากร - - - -  -   

     งบดำาเนินงาน - - - -  -   

     งบลงทุน ๒๐,๐๑๕,๘๐๐.๐๐ - - ๒๐,๐๑๕,๘๐๐.๐๐  -   

     งบอุดหนุน - - - -  -   

     งบรายจ่ายอื่น ๑๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  ๔๐๔,๗๙๒.๐๙ ๖,๖๗๙,๒๒๒.๐๐ ๑๑,๑๑๕,๙๘๕.๙๑  -   

รวม ๓๘,๒๑๕,๘๐๐.๐๐  ๔๐๔,๗๙๒.๐๙ ๖,๖๗๙,๒๒๒.๐๐ ๓๑,๑๓๑,๗๘๕.๙๑  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ ๑: โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้สันติสุข

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน  -   

     งบลงทุน  -   

     งบอุดหนุน  -   

     งบรายจ่ายอื่น ๑๑,๐๒๗,๓๓๙.๐๐  ๔๗,๔๒๙.๗๑  ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๘๗,๙๐๙.๒๙  -   

รวม ๑๑,๐๒๗,๓๓๙.๐๐  ๔๗,๔๒๙.๗๑  ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๔๘๗,๙๐๙.๒๙  -   

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการที่ ๑: โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน  -   

     งบลงทุน  -   

     งบอุดหนุน  -   

     งบรายจ่ายอื่น ๒๖,๓๕๙,๕๔๐.๐๐  ๓๔๒,๘๕๑.๓๗ ๕,๒๕๕,๒๓๓.๘๕ ๒๐,๗๖๑,๔๕๔.๗๘  -   

รวม ๒๖,๓๕๙,๕๔๐.๐๐  ๓๔๒,๘๕๑.๓๗ ๕,๒๕๕,๒๓๓.๘๕ ๒๐,๗๖๑,๔๕๔.๗๘  -   

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการที่ ๑: โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัลด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน  -   

     งบลงทุน  -   

     งบอุดหนุน  -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๘,๘๖๐,๐๐๐.๐๐  ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐  ๓,๐๖๙,๑๖๐.๐๐ 

รวม  ๘,๘๖๐,๐๐๐.๐๐  -    ๕๗๙,๐๘๔.๐๐  ๕,๒๑๑,๗๕๖.๐๐  ๓,๐๖๙,๑๖๐.๐๐ 

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

โครงการที่ ๑: โครงการวิจัยทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

     งบบุคลากร  -   

     งบดำาเนินงาน  -   

     งบลงทุน  -   

     งบอุดหนุน  -   

     งบรายจ่ายอื่น  ๔,๙๓๙,๙๐๐.๐๐ ๔,๙๓๙,๙๐๐.๐๐ 

รวม  ๔,๙๓๙,๙๐๐.๐๐  -    -    -   ๔,๙๓๙,๙๐๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๕๙,๗๔๓,๐๑๒.๗๗ ๒,๙๑๒,๕๐๒.๔๙  ๒๐,๖๙๘,๐๐๐.๓๓ ๒๒๕,๓๕๒,๗๒๑.๗๒  ๑๐,๗๗๙,๗๘๘.๒๓ 

เบิกแทนสำานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ : แผนงานสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

     งบรายจ่ายอื่น  ๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐  ๓,๖๗๒.๐๐  ๑,๑๘๑,๓๒๘.๐๐  -   

รวม  ๑,๑๘๕,๐๐๐.๐๐  ๓,๖๗๒.๐๐  -    ๑,๑๘๑,๓๒๘.๐๐  -   

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน
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รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายการ  งบสุทธิ  การสำารองเงิน  ใบสั่งซื้อ/สัญญา  เบิกจ่าย  คงเหลือ 

เบิกแทนสำานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้รงศักยภาพคน

ผลผลิตที่ ๒ : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการ

         งบรายจ่ายอื่น  ๖๔๔,๑๔๗.๗๕  -    -    ๖๔๔,๑๔๗.๗๕  -   

รวม  ๖๔๔,๑๔๗.๗๕  -    -    ๖๔๔,๑๔๗.๗๕  -   

เบิกแทนสำานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้รงศักยภาพคน

ผลผลิตที่ ๑ : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง

         งบรายจ่ายอื่น  ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๒,๙๙๕,๔๔๐.๐๐  ๔,๕๖๐.๐๐ 

รวม  ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -    ๒,๙๙๕,๔๔๐.๐๐  ๔,๕๖๐.๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๖๔,๕๗๒,๑๖๐.๕๒ ๒,๙๑๖,๑๗๔.๔๙  ๒๐,๖๙๘,๐๐๐.๓๓ ๒๓๐,๑๗๓,๖๓๗.๔๗  ๑๐,๗๘๔,๓๔๘.๒๓ 

รายงานฐานะเงิน
งบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน



121 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
รายงานรายได้แผ่นดิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

    (หน่วย : บาท)

                        หมายเหตุ           ๒๕๖๒             ๒๕๖๑ 

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ       

 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี   ๙๒๕,๗๔๒.๑๙  ๙๗๐,๓๓๖.๘๓  

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ   ๙๒๕,๗๔๒.๑๙  ๙๗๐,๓๓๖.๘๓  

หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง   (๗,๐๐๐.๐๐)            -    

 รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย           -                       -    

รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ    ๙๑๘,๗๔๒.๑๙  ๙๗๐,๓๓๖.๘๓  

 รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง   (๙๒๔,๘๔๖.๐๖) (๙๗๐,๓๓๖.๘๓) 

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง   ๘๙๖.๑๓            -    

ปรับ รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง   (๖,๑๐๓.๘๗)            -    

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ   (๖,๑๐๓.๘๗)                -    

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                                                 -            -    

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล          ๔,๖๗๕.๖๕      ๒,๓๕๓.๙๕

 รายได้อื่น       ๙๒๑,๐๖๖.๕๔      ๙๖๗,๙๘๒.๘๘

รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี      ๙๒๕,๗๔๒.๑๙     ๙๗๐,๓๓๖.๘๓ 
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ภาคผนวก
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



124 รายงานประจำาปี ๒๕๖๒สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้จัดทำา
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ผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา 
 นางสาววิมลลักษณ์  ชูชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 นายโกวิท  ผกามาศ รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 นางรพีพร  คล่องธนาคม เลขานุการกรม
 
สรุป/รวบรวม/เรียบเรียง 
 นายวิโรจน์  มาง้าว นักจัดการงานทั่วไปชำานาญการพิเศษ
 นางสาวเมธาภรณ์  ถวายทรัพย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ
 นายเถลิงศักดิ์  ริมทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ
 นายทนงศักดิ์  ปาวนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นางสาวพิชญภัสสร  โต๊ะเพิ่มพูน พนักงานจ้างเหมาบริการ
 นางสาวทักษพร  ศิริยงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 
สนับสนุนข้อมูลโดย 
 สำานักงานเลขานุการกรม 
 ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน 
 ศูนย์หอศิลป์ 
 สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 กลุ่มประชาสัมพันธ์ 
 
จัดทำาโดย
 กลุ่มแผนงาน สำานักงานเลขานุการกรม
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู่และเว็ปไซด์
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 อาคารที่ทำาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
 โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๑
 www.ocac.go.th
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 OCAC

 pr_ocac 
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