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คู่มือการเขียนโครงการเพื่อประกอบค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ของส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภำรกิจตำมกฎกระทรวงเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุนและเผยแพร่กิจกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูนพัฒนำภูมิปัญญำ และกำร
ประยุกต์ใช้ในสังคม ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุภำรกิจดังกล่ำวส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะต้อง
อำศัยโครงกำร/กิจกรรมต่ำงๆเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อน และกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมให้ประสบ
ควำมส ำเร็จนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยหำกขำดกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
 ในกระบวนกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ส ำนักงบประมำณจะพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยจำกเอกสำรค ำของบประมำณรำยจ่ำยของแต่ละส่วนรำชกำร โดยพิจำรณำจำกโครงกำร
ต่ำงๆที่ประกอบค ำของบประมำณรำยจ่ำยนั้นเป็นส ำคัญ พิจำรณำถึงเหตุผล ควำมจ ำเป็น ควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยชำติและภำรกิจของกรม ควำมเหมำะสมของงบประมำณในกำรด ำเนินกำร เป็นต้น  
 อนึ่ง โครงกำร/กิจกรรมบำงส่วนที่เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม   
ร่วมสมัยเสนอมำนั้น ยังขำดควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ในรำยละเอียด ไม่ตรงตำมหลักกำรจ ำแนกประเภท
รำยจ่ำยตำมงบประมำณ ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ อัตรำค่ำใช้จ่ำย และแนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีที่ส ำนักงบประมำณก ำหนด อำจเนื่องมำจำกยังมีควำมเข้ำใจผิดพลำดเกี่ยวกับหลักกำรเขียน
โครงกำร ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจเรื่องหมวดเงินงบประมำณ ประเภทค่ำใช้จ่ำย หรือหลักเกณฑ์ อัตรำค่ำใช้จ่ำย
ต่ำงๆ สิ่งเหล่ำนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ท ำให้ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณหรือ
ได้รับงบประมำณที่ไม่เพียงพอในกำรด ำเนินกำร 
  ดังนั้น คู่มือกำรเขียนโครงกำรเพ่ือประกอบค ำของบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฉบับนี้ จึงเป็น
แนวทำงหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรมีควำมเข้ำใจวิธีกำรเขียนโครงกำรที่ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ 
ซึ่งถือเป็นกลไกที่มีควำมส ำคัญยิ่งที่จะท ำส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
รำยจ่ำยอย่ำงเพียงพอเหมำะสมและสำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุภำรกิจที่ก ำหนดเอำไว้ได้ 
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ส่วนที่ ๑ นิยามศัพท ์
  ศัพท์ต่ำงๆท่ีใช้ในกำรเขียนโครงกำร ประกอบด้วย 

๑. โครงกำร   

โครงกำร หมำยถึง “แผนหรือเค้ำโครงตำมที่กะก ำหนดไว้”(ตำมควำมหมำยของพจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๔๒)  โครงกำรเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งในกำรวำงแผนพัฒนำซึ่งช่วยให้เห็น
ภำพ และทิศทำงกำรพัฒนำ ขอบเขตของกำรที่สำมำรถติดตำมและประเมินผลได้  

๒. แผนงำน   

แผนงำน หมำยถึง แผนที่ก ำหนดโดยรัฐบำลในขณะนั้นเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยในแต่ละปีงบประมำณ แผนงำนจะสื่อถึงจุดเน้นหรือนโยบำยของรัฐบำลในแต่ละเรื่อง 
ยกตัวอย่ำงเช่น แผนงำนส่งเสริมและพัฒนำศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม แผนงำนสร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร แผนงำนส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ แผนงำนขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น 

๓. ตัวชี้วัด 

  ตัวชี้วัด หมำยถึง ข้อมูลที่แสดงออกหรือบอกให้รู้ว่ำผลกำรด ำเนินงำนส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ ซึ่งจ ำแนกได้เป็นตัวชี้วัดในเชิงปริมำณ (ตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดในสิ่งที่นับได้เป็นตัวเลข) และ
ตัวชี้วัดในเชิงคุณภำพ (ตัวชี้วัดที่ก ำหนดขึ้นเพ่ือวัดสิ่งที่ไม่สำมำรถวัดได้ในเชิงปริมำณ ซึ่งเป็นค ำอธิบำย หรือ
เกณฑ์ในกำรประเมิน) 

๔. ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ 

  ประเภทรำยจ่ำยตำมงบประมำณ หมำยถึง งบรำยจ่ำย ๕ ประเภทซึ่งก ำหนดไว้ส ำหรับแต่ละ
ส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 

  - งบบุคลำกร หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ ได้แก่ 
รำยจ่ำยที่จ่ำยในลักษณะเงินเดือน ค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงชั่วครำว และค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร รวมถึง
รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

  - งบด ำเนินงำน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรบริหำรงำนประจ ำ ได้แก่ รำยจ่ำย
ในลักษณะค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ และค่ำสำธำรณูปโภค รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบ
รำยจ่ำยอื่นใดในลักษณะรำยจ่ำยดังกล่ำว 

 ๑) ค่ำตอบแทน หมำยถึง เงินที่จ่ำยตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงำนให้ทำงรำชกำรตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 ๒) ค่ำใช้สอย หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งบริกำร (ยกเว้นบริกำรสำธำรณูปโภค 
สื่อสำรและโทรคมนำคม) รำยจ่ำยที่เกี่ยวกับกำรรับรองและพิธีกำร และรำยจ่ำยที่เกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยอื่นๆ 

 ๓) ค่ำวัสดุ หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพไม่คงทนถำวร 
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนไม่ยืนนำน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 
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 ๔) ค่ำสำธำรณูปโภค หมำยถึง รำยจ่ำยค่ำบริกำรสำธำรณูปโภค สื่อสำรและโทรคมนำคม 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยที่ต้องช ำระพร้อมกัน เช่น ค่ำบริกำร ค่ำภำษี เป็นต้น 

- งบลงทุน หมำยถึง รำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยเพ่ือกำรลงทุน ได้แก่ รำยจ่ำยในลักษณะค่ำ
ครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รวมถึงรำยจ่ำยที่ก ำหนดให้จ่ำยจำกงบรำยจ่ำยอ่ืนใดในลักษณะรำยจ่ำย
ดังกล่ำว 

๑) ค่ำครุภัณฑ์ หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภำพคงทนถำวร 
หรือตำมปกติมีอำยุกำรใช้งำนยืนนำน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภำพไปในระยะเวลำอันสั้น 

๒) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมำยถึง รำยจ่ำยเพ่ือให้ได้มำซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้ำง 
รวมถึงสิ่งต่ำงๆที่ติดตรึงกับที่ดินหรือสิ่งก่อสร้ำง 

(รำยละเอียดตำมเอกสำรในภำคผนวก) 
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ส่วนที่ ๒ แบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ 

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม............................................................. ........................................................................ 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม (โครงการ/กิจกรรมใหม่ (ยังไม่เคยท ามาก่อน) หรือ ต่อเนื่อง)…………………………….. 
สนองนโยบาย (รัฐบาล)………………………………………………………………………………………………………………………… 
สนองแผนงาน (หลัก)............................................................................................................ ............................... 
สนองยุทธศาสตร์กระทรวง........................................................................................................ ........................... 
สนองประเด็นยุทธศาสตร์กรม............................................................... ............................................................... 
สนองยุทธศาสตร์กรม............................................................................................................ ............................... 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................. ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
๒. วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................................................................................. ........................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
๓. เป้าหมาย / งบประมาณ 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม เป้าหมาย งบประมาณ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จ านวน 
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๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)........................................................... ............................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๔. ขั้นตอน/ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณ 
 
ที ่ กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการ 
ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

              

              

              

              

              

              

              

 
๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 
๖. ตัวชีว้ัดความส าเร็จของโครงการ 

ที ่ ปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน เป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
๗. งบประมาณภาพรวม 
..................ระบุงบประมาณภาพรวมโครงการจ านวน (บาท) และแสดงรายละเอียดในตาราง............................ 
        โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายการ 
งบประมาณ : 

บาท 
ค าชี้แจง 

หมวดค่าตอบแทน 100,000   

-ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 10,000  ตัวอย่าง    10  คน    x  2 ชม x 50 บำท  x  10 วัน   

-ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบตัิงำนให้รำชกำร 20,000  ตัวอย่าง    10  คน    x  100 บำท  x  20 วัน   

-ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำร 40,000 
 ตัวอย่าง    4  คน    x  10,000 บำท                                 
(ตำมข้อตกลงกับ กรมบัญชีกลำง ที่.......(ถ้ำมี))  

-ค่ำตอบแทนศิลปิน 30,000  ตัวอย่าง     3  คน    x  1,000 บำท  x  10 วัน   

-รายการค่าตอบแทนอ่ืนๆ - - 

หมวดค่าใช้สอย     

-ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพักและคา่พาหนะ     

-ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์     

-ค่าจ้างเหมาบริการ......................     

-ค่ารับรองและพิธีการ     

-ค่าใช้สอยอ่ืนๆ     

หมวดค่าวัสดุ     

-วัสดุส านักงาน     

-วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     

-วัสดุอื่นๆ     

 
 
 
 
 
๘. ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ 

ปีงบประมาณ (หน่วย : บาท) วงเงิน  
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๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

          
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................  
 
๑๐. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  

๑๑. การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
ผลผลิต (ปริมาณ)    
    
    
ผลลัพธ์ (คุณภาพ)    
    
    
 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. .................................................  
................................................................................ ..............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
............................................................................................................................. .................................................  
 

ลงชื่อ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 

ส่วนที่ ๓ ค าอธิบายวิธีการเขียนตามแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ 
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ชื่อโครงการ 
ชื่อโครงกำรควรเป็นชื่อที่สั้น กระชับ ได้ใจควำม สำมำรถสื่อให้เข้ำใจได้อย่ำงรวดเร็ว ชัดเจน 

ควำมหมำยเหมำะสมกับลักษณะโครงกำร และสอดคล้องกับเนื้อหำภำยในโครงกำร 

หลักการและเหตุผล 
ควรแสดงให้เห็นถึงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว เชื่อมโยงถึง

ระดับนโยบำย อำจแสดงให้เห็นถึงควำมสอดคล้องกับแผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของรัฐบำลที่แถลง
ต่อรัฐสภำ ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี แนวนโยบำยกำรจัดท ำงบประมำณแบบ  
บูรณำกำร ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี หรือ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือแสดงข้อมูลที่มีน้ ำหนัก น่ำเชื่อถือ และให้เห็นควำมส ำคัญของ
โครงกำร โดยควรมีกำรอ้ำงอิงแหล่งที่มำของข้อมูลด้วย เพ่ือที่ผู้อ่ำนจะได้ตัดสินใจสนับสนุนโครงกำรต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
ควรแสดงให้เห็นถึงผลที่ต้องกำรจะบรรลุไว้อย่ำงกว้ำงๆ แต่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ

วัตถุประสงค์ควรต้องมีควำมเป็นไปได้ ต้องสำมำรถวัดและประเมินผลระดับควำมส ำเร็จได้ มีควำมเป็นเหตุเป็น
ผลและสอดคล้องกับควำมเป็นจริง ควรเน้นในประเด็นกำรตอบสนองนโยบำยรัฐบำลและภำรกิจหลักของ
ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เป้าหมาย/งบประมาณ 
เป้ำหมำยจะระบุถึงผลลัพธ์สุดท้ำยที่คำดว่ำจะได้จำกกำรด ำเนินโครงกำร ทั้งในเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพ เป้ำหมำยจะมีลักษณะเฉพำะเจำะจงมำกกว่ำวัตถุประสงค์ และระบุถึงสิ่งที่ต้องกำรจำกกำร
ด ำเนินงำนแต่ละกิจกรรมในโครงกำรไว้อย่ำงชัดเจน 

ขั้นตอน/ระยะเวลาการด าเนินงานและงบประมาณ 
เป็นกำรระบุกิจกรรมภำยใต้โครงกำรที่จะด ำเนินกำร ปริมำณที่จะได้จำกกำรด ำเนินกิจกรรม

นั้น ระบุช่วงระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมพร้อมงบประมำณที่ใช้ แสดงเป็นแผนกำร
ด ำเนินงำนในรูปแบบแผนภูมิแกนท์ (Gantt chart) 

สถานที่ด าเนินโครงการ 
ระบุสถำนที่ที่จะด ำเนินโครงกำรให้ชัดเจน เนื่องจำกรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำร        

บูรณำกำรงบประมำณในเชิงพ้ืนที่ พื้นที่ท่ีมีควำมซ้ ำซ้อนกันแต่มีงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำนในลักษณะเดียวกัน
จะต้องมีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำน เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของงำน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรควรสอดคล้องกับเป้ำหมำยของโครงกำร ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ

ในเชิงปริมำณต้องแสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ หน่วยนับเชิงจ ำนวนเท่ำใดที่โครงกำรตั้งไว้ และต้องสอดคล้อง
กับงบประมำณที่ตั้งขอไว้ด้วย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในเชิงคุณภำพต้องแสดงถึงคุณค่ำของโครงกำร และผู้ที่ใช้
ผลลัพธ์ของโครงกำรที่จะน ำไปต่อยอดผลกำรด ำเนินงำนได้ นอกจำกนี้ ตัวชี้วัดยังควรสะท้อนและส่งผลถึง
ตัวชี้วัดในภำพรวมของผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิตต่ำงๆของส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย       
ตำมเอกสำรผังเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ แผนงบประมำณ เป้ำหมำยกำรให้บริกำรกระทรวง
และหน่วยงำน ผลผลิต/โครงกำร ในแต่ละปีงบประมำณนั้นๆ 

งบประมาณ 
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ระบุงบประมำณในภำพรวมและแสดงรำยละเอียดในตำรำงโดยแจกแจงเป็นหมวดย่อยๆ 
ได้แก่ หมวดค่ำตอบแทน หมวดค่ำใช้สอย หมวดค่ำวัสดุ โดยใช้อัตรำค่ำใช้จ่ำยตำมหลักเกณฑ์ อัตรำค่ำใช้จ่ำย 
และแนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ซึ่งจัดท ำโดย ส ำนักมำตรฐำนงบประมำณ ๑ ส ำนัก
งบประมำณ ซึ่งประกอบด้วย หลักเกณฑ์ แนวทำง และลักษณะพ้ืนฐำนในกำรพิจำรณำงบประมำณในกำร
ฝึกอบรม สัมมนำ กำรโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร
ต่ำงประเทศ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ผู้เขียนโครงกำรต้องเลือกใช้อัตรำค่ำใช้จ่ำยที่ถูกต้องตำมลักษณะของโครงกำร/
กิจกรรมนั้นๆ หำกเป็นรำยกำรที่นอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุไว้ในอัตรำค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว ให้ยึดตำมระเบียบ
หรือข้อตกลงกับกรมบัญชีกลำงเป็นหลัก หรือหำกเป็นรำยกำรที่ไม่มีก ำหนดไว้ในระเบียบหรือข้อตกลงใดๆเลย 
ให้ประมำณกำรโดยยึดหลักควำมจ ำเป็น เหมำะสม และประหยัด เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทำงรำชกำรมำกท่ีสุด 

ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าของโครงการ 
ระบุงบประมำณที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรในอีก ๓ ปีงบประมำณถัดไป หำก

โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ต้องมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในปีงบประมำณต่อๆไป เพ่ือให้ส ำนักงำน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำระยะปำนกลำง (MTEF) ของ
กรมได ้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระบุสถำบัน/ศูนย์/กลุ่มงำน ที่รับผิดชอบโครงกำรนั้น 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
ระบุหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนหรือมีกำรประสำนงำนเพ่ือร่วมมือกันในกำรด ำเนินโครงกำร 

เนื่องจำกในปัจจุบันรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนแบบบูรณำกำรเป็นอย่ำงยิ่ง โครงกำรที่มีโอกำสที่จะ
ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณสูง จึงมักเป็นโครงกำรที่มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่ วมกันระหว่ำงหน่วยงำน 
หรือมีหน่วยงำนอื่นที่พร้อมให้กำรสนับสนุนเพื่อให้กำรด ำเนินงำนของโครงกำรนั้นประสบผลส ำเร็จ 

การติดตามและประเมินผล 
แสดงรำยละเอียดวิธีกำรควบคุม ติดตำม และประเมินผลโครงกำรตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่

ระบุไว้ในโครงกำร ระบุเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดและประเมินผล และผู้ที่รับผิดชอบในกำรประเมิน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบุถึงผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร ทั้งผลทำงตรงและทำงอ้อม ระบุว่ำใครจะ

ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรบ้ำงและได้รับประโยชน์อย่ำงไร 
 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 

ตัวอย่างการเขียนโครงการ 
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ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สำกล 
ลักษณะโครงกำร/กิจกรรม ต่อเนื่อง 
สนองนโยบำย (รัฐบำล)   ข้อ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
สนองแผนงำน (หลัก)  กำรอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนำ ศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
สนองยุทธศำสตร์กระทรวง พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำ วิจัย และบริหำรจัดกำร
    องค์ควำมรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม 
สนองประเด็นยุทธศำสตร์กรม เสริมสร้ำงควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำย สร้ำงผลงำนที่มีคุณค่ำสู่กำรเผยแพร่
    และแลกเปลี่ยน 
สนองยุทธศำสตร์กรม  ส่งเสริมสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
ผลผลิต/โครงกำร   ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับกำรเพ่ิมคุณค่ำและมูลค่ำ 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงวัฒนธรรม ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนจำกด้ำนสังคมเป็นกึ่งเศรษฐกิจ  
โดยเข้ำไปมีส่วนในกำรเพ่ิมรำยได้เข้ำสู่ประเทศ และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ น ำไปสู่
กำรสร้ำงรำยได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น และท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  ด้วยกำรน ำทรัพยำกรทำงด้ำน
วัฒนธรรมหรือทุนทำงวัฒนธรรมที่มีอยู่ในประเทศออกมำใช้ให้มำกที่สุด เชื่อมโยงใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
ประยุกต์เข้ำกับภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  เป็นหน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรส่งเสริม สนับสนุน และ
เผยแพร่กิจกรรมสร้ำงสรรค์งำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งงำนวิจิตรศิลป์และงำนประยุกต์ศิลป์  เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในสังคม จึงมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะพัฒนำศักยภำพสมำชิกในชุมชน สังคม เพ่ือน ำไปสู่
กำรพัฒนำประเทศไปสู่เศรษฐกิจบนพื้นฐำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ ด้วยกำรใช้ทักษะและควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำน
ศิลปะกำรออกแบบพัฒนำสินค้ำทำงวัฒนธรรม ให้สำมำรถแสดงถึงอัตลักษณ์ควำมเป็นไทย สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำง
เศรษฐกิจให้กับสินค้ำทำงวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยได้รับกำรยอมรับในฐำนะประเทศที่มีทักษะและคุณภำพ
ทำงด้ำนงำนหัตถกรรม (Crafts) อยู่แล้ว มีชื่อเสียงในด้ำนภูมิปัญญำไทยที่มีควำมหลำกหลำย สวยงำม หำกได้
ประยุกต์ใช้ทักษะและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบโดยเน้นอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยมำใช้
ให้เกิดประโยชน์อย่ำงเหมำะสม ย่อมจะส่งผลต่อกำรเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำทำงเศรษฐกิจต่อไป นอกจำกนี้ ยังจะ
เป็นกำรกระตุ้นให้เกิดกำรน ำเอำภูมิปัญญำไทยมำต่อยอดเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม เป็นกำรพัฒนำตำมแนวนโยบำย 
“เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์” ไปพร้อมกันด้วย  
  ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงจัดโครงกำรออกแบบสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่สำกล
ปี ๒๕๕๙ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนกำรออกแบบส ำหรับสินค้ำทำงวัฒนธรรมประเภทบรรจุภัณฑ์ โดยใช้อัตลักษณ์
แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์และผู้ประกอบกำรด้ำนบรรจุภัณฑ์ไทย  
โดยใช้   ภูมิปัญญำไทยในภูมิภำคต่ำง ๆ เพ่ือพัฒนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้ำทำงวัฒนธรรมให้มีควำม  
ร่วมสมัยสู่สำกล สอดประสำนกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้สินค้ำทำงวัฒนธรรม มีรูปแบบที่
ตรงกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภคในตลำด เพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ตลำดเสรีอำเซียนต่อไป 
และเพ่ือประชำสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย วิถีชีวิตของคนไทย โดยผ่ำนบรรจุภัณฑ์ ให้เป็นที่
รู้จักในหมู่ชำวไทยและชำวต่ำงประเทศในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมอีกทำงหนึ่งด้วย 
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๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑.เพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและผู้ประกอบกำร ในกำรออกแบบสร้ำงสรรค์

สินค้ำทำงวัฒนธรรม (บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน)  
 ๒.๒. เพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและผู้ประกอบกำร ในกำรออกแบบสร้ำงสรรค์

สินค้ำทำงวัฒนธรรม (บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ให้มีเอกลักษณ์และคุณค่ำด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอด
ประสำนกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงขึ้น มีรูปแบบตรงกับควำมต้องกำรและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคในตลำด 

 ๒.๓. เพ่ือส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและชุมชน ในกำรพัฒนำรูปแบบกำร
สร้ำงสรรค์ให้ร่วมสมัยเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ตลำดเสรีอำเซียนต่อไป 

๒.๔. เพ่ือเผยแพร่ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบของนักออกแบบร่วมสมัยให้เป็นที่
ประจักษ์  
 
๓. เป้าหมาย / งบประมาณ 

๓.๑ เชิงปริมาณ  
 

ที ่ กิจกรรม 
เป้าหมาย 

งบประมาณ หมายเหตุ 
หน่วยนับ จ านวน 

๑ กำรประกวดและอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

คน ๘๐ ๒,๒๐๒,๙๐๐  

๒ นิทรรศกำรแสดงผลงำนกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ผลงำน ๘๐ ๗๖๔,๔๐๐  

๓ กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบ ณ ประเทศญี่ปุ่น 

คน ๑๗ 

 
๑,๘๖๓,๖๐๐  

๔ กำรผลิตสื่อและประชำสัมพันธ์
โครงกำร 

งำน ๑ ๑๖๙,๑๐๐  

๓.๒ เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ) 
 ๑) ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นสินค้ำทำงวัฒนธรรมจำก ๔ ภูมิภำค ได้รับกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำก
กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์สร้ำงสรรค์ร่วมสมัยโดยนักออกแบบรุ่นใหม่  

๒) นักออกแบบรุ่นใหม่ได้มีโอกำสเรียนรู้ศิลปะกำรออกแบบจำกอำรยะประเทศ เพ่ือต่อยอด
ฝีมือด้ำนศิลปะกำรออกแบบ 
 
 
 
๔. ขั้นตอน/ระยะเวลาด าเนินงานและงบประมาณ 
 

ที ่ กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
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ที ่ กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ ขออนุมัติ
โครงกำร 

            

๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร 

            

๓ ประชำสัมพนัธ์
ประกำศ 
รับสมัคร 

            

๔ ด ำเนินกำร
ส ำรวจข้อมูล
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

            

๕ ประชุม
คณะกรรมกำร 

            

๖ ประกำศผล    
ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก 

            

๗ จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร                
กำรออกแบบ
สร้ำงสรรค์บรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

            

๘ ประกวดกำร
ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

            

๙ ประชำสัมพนัธ์
นิทรรศกำร 

            

๑๐ จัดนิทรรศกำร             
๑๑ กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำร
ออกแบบ             
ณ ประเทศ
ญี่ปุ่น 

            

๑๒ จัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนนิ
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ที ่ กิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 

ปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๙ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

โครงกำร/
หนังสือ
รวบรวมผลงำน 

๑๓ เผยแพร่ผลกำร
ด ำเนินโครงกำร
ในรูปแบบ 
DVD และ
เว็บไซต ์

            

 

๕. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 กรุงเทพมหำนคร จังหวัดในภูมิภำคต่ำงๆของประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น 
 
๖. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ที ่ ปัจจัยหลักแห่งควำมส ำเร็จ ตัวชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำยที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑ นักออกแบบ/นักศึกษำ/ผู้สนใจ ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ คน 
๒ ผลงำนเป็นกรรมสิทธิ์ของ สศร. 

 
ใบสมัครเข้ำร่วมโครงกำร 
จ ำนวนผลงำน 

สศร.ได้กรรมสิทธิ์ในผลงำนประกวด  
๘๐ ผลงำน 

๓ ผู้เข้ำชมผลงำน ใบลงทะเบียนเข้ำชม/ 
แบบสอบถำม 

มีผู้เข้ำชมผลงำนไม่ต่ ำกว่ำ ๕๐๐ คน 

 
๗. งบประมาณภาพรวม 
 จ ำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
 ๑) กำรประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย 
     จ ำนวนเงิน ๒,๒๐๒,๙๐๐ บำท (สองล้ำนสองแสนสองพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
 ๒)  นิทรรศกำรแสดงผลงำนกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย 
  จ ำนวนเงิน ๗๖๔,๔๐๐ บำท (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน)  
 ๓)  กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ  ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  จ ำนวนเงิน ๑,๘๖๓,๖๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 
 ๔) กำรผลิตสื่อและเผยแพร่โครงกำร  
  จ ำนวนเงิน ๑๖๙,๑๐๐ บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
 
 
 
 
 
๑) การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย 
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   จ ำนวนเงิน ๒,๒๐๒,๙๐๐ บำท (สองล้ำนสองแสนสองพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 
 ผู้เข้ำร่วมกำรประกวดและอบรมเชิงปฏิบัติกำร  
 (แบ่งเป็น ๒ ภูมิภำคๆ ละ ๔๐ คน) จ ำนวน ๘๐ คน    
 คณะกรรมกำร (กิจกรรมกำรประกวด) จ ำนวน ๑๐ คน  
 วิทยำกรในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน ๑๐ คน 
 ผู้บริหำรและข้ำรำชกำร สศร. จ ำนวน ๖ คน  
 รวมจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน ๑๐๖ คน 
**ก ำหนดจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ภำยในระยะเวลำ ๔ วัน จ ำนวน ๒ ภูมิภำค ก่อนจัดกำรประกวดใน
ภำพรวม ทั้งนี้ ค่ำใช้จ่ำยรวมระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรอบรม ส ำรวจพ้ืนที่ ประสำนงำนกิจกรรม อบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรประกวด สังเกตกำรณ์ และควบคุมดูแลกำรจัดกิจกรรม  
 

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
 หมวดค่าตอบแทน  

๑ ๑.๑  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคัดเลือก 
 (๕ คน  x ๒,๐๐๐ บำท x ๓ ครั้ง)  จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ บำท 
๑.๒  ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรตัดสิน  
 (๕ คน  x ๓,๐๐๐ บำท x ๒ ครั้ง)       จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ บำท 
๑.๓  ค่ำตอบแทนกำรให้ค ำปรึกษำกับผู้เข้ำอบรมเพ่ือกำรพัฒนำแบบร่ำง (3D) 

ส ำหรับพัฒนำเป็นต้นแบบบรรจุภัณฑ์  
 (๑,๐๐๐ บำท x ๘๐ คน/แบบ)  จ ำนวน  ๘๐,๐๐๐ บำท 
๑.๔  ค่ำสมนำคุณวิทยำกรชำวไทยในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร                                
 (๕ คน x ๑,๒๐๐ บำท x ๖ ชม. x ๔ วัน x ๒ ภูมิภำค)     ๒๘๘,๐๐๐ บำท 
๑.๕  ค่ำเบี้ยเลี้ยงของผู้บริหำร สศร. ๒ คน และข้ำรำชกำร ๔ คน ในกำรเดินทำง

ไปรำชกำรเพ่ือดูแล สังเกตกำรณ์ และประสำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
 (ผู้บริหำร สศร. ๑ คน x ๒๗๐ บำท x ๕ วัน x ๒ ภูมิภำค)     
                                                                  จ ำนวน  ๒,๗๐๐  บำท 
 (ผอ.ศท. ๑ คน x ๒๔๐ X ๕ วัน x ๒ ภูมิภำค)      จ ำนวน  ๒,๔๐๐  บำท 
 (ข้ำรำชกำร สศร. ๔ คน x ๒๔๐ X ๕ วัน x ๒ ภูมิภำค)   
                                                                  จ ำนวน  ๙,๖๐๐  บำท 

๔๔๒,๗๐๐ 

 หมวดค่ำใช้สอย  
๒ ๒.๑ ค่ำตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ส ำหรับผู้บริหำร ๒ คน และข้ำรำชกำร สศร.    

๔ คน ๒ ครั้ง 
 (๒๕๐๐ บำท x ๖ คน x ๒ ครั้ง)  จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐ บำท 
๒.๒ ค่ำพำหนะรับจ้ำง (แท็กซี่) ของข้ำรำชกำร สศร. ๔ คน และผู้บริหำร ๒ คน 
 จำกบ้ำนพัก-สศร. 
 (๖ คน x ๔๐๐ บำท x ๒ เที่ยว x ๒ ครั้ง)  จ ำนวน  ๙,๖๐๐ บำท 
๒.๓ ค่ำที่พักของผู้บริหำร สศร. ๒ คน และข้ำรำชกำร ๔ คน ในกำรเดินทำงไป
รำชกำร เพ่ือดูแล สังเกตกำรณ์ และประสำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ  

๗๑,๒๐๐ 
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
 (ผู้บริหำร สศร. ๑ คน x ๒,๕๐๐ x ๔ คืน) จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐  บำท 
 (ผอ.ศท. ๑ คน x ๒,๒๐๐ x ๔ คืน)                    จ ำนวน  ๘,๘๐๐  บำท 
 (ข้ำรำชกำร สศร. ๔ คน x ๘๐๐ x ๔ คืน) จ ำนวน  ๑๒,๘๐๐  บำท 

๓ กำรจัดฝึกอบรมกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ส ำหรับสินค้ำทำงวัฒนธรรม 
๓.๑ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้เข้ำอบรม                                  
    (๘๐ คน x ๕๐๐ บำท x ๒ เที่ยว) จ ำนวน  ๘๐,๐๐๐ บำท 
๓.๒ ค่ำท่ีพัก พร้อมอำหำรเช้ำของผู้เข้ำอบรมและวิทยำกร                                
   (๕๐ คน x ๗๕๐ บำท x ๓ คืน x ๒ ภูมิภำค)       จ ำนวน ๒๒๕,๐๐๐ บำท 
๓.๓ ค่ำอำหำรกลำงวัน                                                                   
  (๕๐ คน x ๔๐๐ บำท x ๔ มื้อ x ๒ ภูมิภำค)       จ ำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บำท 
๓.๔ ค่ำอำหำรเย็น                                                             
  (๕๐ คน x ๔๐๐ บำท x ๓ มื้อ x ๒ ภูมิภำค)      จ ำนวน ๑๒๐,๐๐๐  บำท 
๓.๕ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม                                           
 (๕๐ คน x ๕๐ บำท x ๗ มื้อ x ๒ ภูมิภำค) จ ำนวน ๓๕,๐๐๐  บำท 
๓.๖ ค่ำวัสดุประกอบกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร                       
  (๔๐ คน x ๒,๐๐๐ บำท x ๒ ภูมิภำค)               จ ำนวน ๑๖๐,๐๐๐ บำท 
๓.๗ ค่ำจัดท ำคู่มือประกอบกำรฝึกอบรม                   จ ำนวน  ๘,๐๐๐   บำท 
๓.๘ ค่ำจ้ำงเหมำรถตู้ ส ำหรับผู้เข้ำร่วมอบรม วิทยำกร และข้ำรำชกำร รวมค่ำ
น้ ำมันเชื้อเพลิง 
 (วิทยำกรและผู้ช่วย ๑ คัน x ๒,๕๐๐  บำท x ๕ วัน x ๒ ภูมิภำค)             
                                                                  จ ำนวน  ๒๕,๐๐๐ บำท 
 (ข้ำรำชกำร สศร. ๒ คัน x ๒,๕๐๐ บำท x ๕ วัน x ๒ ภูมิภำค)          
                                                                  จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐ บำท 
 ๓.๙ ค่ำเช่ำสถำนที่ 
 (๒๕,๐๐๐ บำท x ๒ ภูมิภำค)                          จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐ บำท  
๓.๑๐ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของวิทยำกรและผู้ช่วยวิทยำกร : เงินชดเชย 
ค่ำพำหนะส่วนตัว 
 (๕ คน x ๕๐๐ บำท x ๒ เที่ยว)  จ ำนวน   ๕,๐๐๐ บำท 
     (๕ คน x ๘๐๐ บำท x ๘ วัน)  จ ำนวน ๓๒,๐๐๐ บำท 

๙๔๕,๐๐๐ 

๔ รำงวัลส ำหรับผู้ชนะกำรประกวด 
๔.๑ รำงวัลชนะเลิศ                   จ ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท 
๔.๒ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑    จ ำนวน ๘๐,๐๐๐ บำท 
๔.๓ รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒      จ ำนวน  ๖๐,๐๐๐ บำท 
๔.๔ รำงวัลชมเชย ๗ รำงวัลๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บำท        จ ำนวน  ๗๐,๐๐๐  บำท 
๔.๕ โล่รำงวัล (๔ อัน x ๒,๐๐๐ บำท)        จ ำนวน  ๘,๐๐๐  บำท 
๔.๖ ค่ำออกแบบและจัดพิมพ์เกียรติบัตร     จ ำนวน  ๑,๙๐๐  บำท 

๓๑๙,๙๐๐ 

๕ ค่ำเช่ำอุปกรณ์เพ่ือใช้ประกอบกำรฝึกอบรม รวมค่ำติดตั้ง จัดเก็บและบ ำรุงรักษำ 
ตลอดกำรอบรม ๔ วัน ๒ ภูมิภำค อำทิ                

๑๐๐,๐๐๐ 
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๕.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมซอฟต์แวร์เพ่ือกำรออกแบบ  
จ ำนวน ๕๐ เครื่อง 
๕.๒ อุปกรณ์กำรพิมพ์สีและขำวด ำ จ ำนวน ๑๐ เครื่อง ๔ วัน    
๕.๓ เครื่องสแกนภำพ จ ำนวน ๕ เครื่อง ๔ วัน  
๕.๔ เครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน ๑ เครื่อง ๔  วัน 
๕.๕ กระดำษและสีส ำหรับเครื่องพิมพ์ 

๖ ค่ำจ้ำงเหมำจ่ำยในกำรประสำนงำนในกำรรวบรวมและจัดส่งผลงำนกำรออกแบบ
ที่ได้พัฒนำ (3D) ใน ๒ ภูมิภำค 

๓๐,๐๐๐ 

๗ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร (ลูกจ้ำงโครงกำร) 
 (๑ คน x ๑๕,๐๐๐ บำท x ๑๒ เดือน) 

๑๘๐,๐๐๐ 

๘ ค่ำจ้ำงเหมำจ่ำยในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมและกำรถ่ำย
ท ำองค์ควำมรู้ตลอดกำรฝึกอบรม และผลิตองค์ควำมรู้เป็นรูปแบบ DVD 
๘.๑ ค่ำจ้ำงเหมำสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกอบรมและสรุป 
องค์ควำมรู้                                             จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐   บำท  
๘.๒ ค่ำจ้ำงเหมำถ่ำยท ำวีดีโอและภำพนิ่งตลอดระยะเวลำด ำเนินกำรฝึกอบรม  
(๔ ภูมิภำค)                                            จ ำนวน  ๕๐,๐๐๐    บำท 
๘.๓ ค่ำจ้ำงเหมำตัดต่อวีดิโอและสรุปองค์ควำมรู้ในรูปแบบ DVD  
                                                             จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐   บำท 
๘.๔ ค่ำจ้ำงเหมำผลิตแผ่น DVD สรุปองค์ควำมรู้ 
 (๕๐๐ แผ่น x ๑๖.๘๐ บำท)          จ ำนวน  ๘,๔๐๐ บำท 

๗๘,๔๐๐ 

๙ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร 
๙.๑ ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรคัดเลือก 
 (๕ คน x ๒,๐๐๐ บำท x ๓ ครั้ง)                     จ ำนวน  ๓๐,๐๐๐  บำท 

๓๕,๗๐๐ 

 ๙.๒ ค่ำอำหำรกลำงวัน   
 (๑๐ คน x ๑๒๐ บำท x ๓ ครั้ง)                       จ ำนวน  ๓,๖๐๐  บำท 
๙.๓ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 
 (๑๐ คน x 35 บำท x ๒ มื้อ x ๓ ครั้ง)               จ ำนวน  ๒,๑๐๐  บำท 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
(สองล้ำนสองแสนสองพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

๒,๒๐๒,๙๐๐ 

หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
 
 
 
 
๒) การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย 
จ ำนวนเงิน ๗๖๔,๔๐๐ (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน) ประกอบด้วย 
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๑ สูจิบัตรรวบรวมผลงำน 

 - ค่ำออกแบบและจัดท ำสูจิบัตร   
 (๒,๐๐๐ เล่ม x  ๘๐ บำท) 

๑๖๐,๐๐๐ 

๒ กำรจัดนิทรรศกำรผลงำน กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ร่วมสมัย จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ ๘๐ ผลงำน                                                   
๒.๑  สนับสนุนค่ำวัสดุแก่ผู้ผ่ำนกำรอบรมในกำรจัดสร้ำงผลงำนต้นแบบ 
 (๘๐ ผลงำน x ๕,๐๐๐ บำท)                   จ ำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บำท 
๒.๒ ค่ำออกแบบนิทรรศกำรในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียและ 3D เพ่ือใช้ส ำหรับจัด

แสดงผลงำน                                              จ ำนวน ๔๐,๐๐๐ บำท                               
๒.๓ ค่ำก่อสร้ำงและรื้อถอนบูทนิทรรศกำร               จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท     
๒.๔ ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ในกำรจัดนิทรรศกำร อำทิ ตู้แสดงผลงำน ทีวี จอภำพ

เครื่องคอมพิวเตอร์                                    จ ำนวน ๓๐,๐๐๐   บำท 
๒.๕ ค่ำจ้ำงเหมำด ำเนินกำรขนส่งผลงำน  
 (จ ำนวน  ๘๐  ผลงำน)             จ ำนวน ๔๐,๐๐๐   บำท 
๒.๖ ค่ำระบบไฟส ำหรับส่องผลงำน                   จ ำนวน ๓๐,๐๐๐   บำท 
๒.๗ ค่ำจ้ำงเหมำ ติดตั้ง/รื้อถอน และเดินสำยไฟในงำนนิทรรศกำร                 
  จ ำนวน ๒๐,๐๐๐   บำท 
๒.๘ ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ในกำรประสำนงำนและเฝ้ำผลงำน      
 (๔ คน × ๖๐๐ บำท × ๖ วัน)                     จ ำนวน ๑๔,๔๐๐   บำท 
 

๖๐๔,๔๐๐ 
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 (เจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

๗๖๔,๔๐๐ 

หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
๓) กิจกรรมกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรออกแบบ  ณ ประเทศญี่ปุ่น 
จ ำนวนเงิน ๑,๘๖๓,๖๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๑ ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน  (ไป-กลับ) 

๑.๑ ชั้นธุรกิจ (ผอ.สศร.) 
 (๑ คน x ๔๐,๐๐๐ บำท)                                จ ำนวน  ๔๐,๐๐๐ บำท 
๑.๒  ชั้นประหยัด (กรรมกำร๓/ผู้ได้รับรำงวัล๑๐/เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง ๓ คน)         
 (๑๖ คน x  ๓๖,๐๐๐ บำท)                            จ ำนวน ๕๗๖,๐๐๐ บำท 

๖๑๖,๐๐๐ 

๒ ค่ำประกันสุขภำพ (๑๗ คน x  ๒,๐๐๐ บำท) ๓๔,๐๐๐ 
๓ ค่ำรถรับจ้ำง (ไป-กลับ) บ้ำนพัก-สนำมบิน (๑๗ คน x  800 บำท) ๑๓,๖๐๐ 
๔ ค่ำเช่ำรถตู้ปรับอำกำศในประเทศญี่ปุ่น (๒ คัน x  ๖๐,๐๐๐ บำท) 

 
๑๒๐,๐๐๐ 

๕ ค่ำท่ีพัก 
 (๑ คน  x  ๑๐,๐๐๐ บำท x ๕ คืน)                    จ ำนวน ๕๐,๐๐๐ บำท 

๖๕๐,๐๐๐ 
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ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
 (๑๖ คน  x  ๗,๕๐๐ บำท x  ๕ คืน)                 จ ำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บำท 

๖ ๖.๑ ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผอ.สศร. 
 (๑ คน x  ๓,๑๐๐ บำท x  ๖ วัน)                      จ ำนวน  ๑๘,๖๐๐ บำท 
๖.๒  ค่ำเบี้ยเลี้ยง (กรรมกำร๓/เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง ๓ คน /นักออกแบบ 
ร่วมสมัย ๑๐) (๑๖ คน x  ๒,๑๐๐ บำท x  ๖ วัน)      จ ำนวน  ๒๐๑,๖๐๐ บำท 

๒๒๐,๐๐๐ 

๗ ล่ำม ๑ คน  จ ำนวน ๖ วัน ๕๐,๐๐๐ 
๘ ค่ำบัตรเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ๑๐๐,๐๐๐ 
๙ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับกำรอบรม ๓๐,๐๐๐ 

๑๐ ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆที่จ ำเป็น ๓๐,๐๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

 (หนึ่งล้ำนแปดแสนหกหมื่นสำมพันหกร้อยบำทถ้วน) 
๑,๘๖๓,๖๐๐ 

หมายเหตุ ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
 
๔) ค่าผลิตสื่อและเผยแพร่โครงการ  
จ ำนวนเงิน ๑๖๙,๑๐๐ บำท (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 

ล าดับ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
๑ จัดแถลงข่ำว 

๑.๑ ค่ำสถำนที่                                                  จ ำนวน  ๑๐,๐๐๐ บำท 
๑.๒ ค่ำตกแต่งสถำนที่และดอกไม้                          จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 
๑.๓ ค่ำผลิตสื่อวิดีโอแนะน ำโครงกำร (ควำมยำวไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ นำท)ี 
                                                                    จ ำนวน ๒๐,๐๐๐ บำท
๑.๔ ค่ำพิธีกรผู้ด ำเนินรำยกำร                                จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท                                               
๑.๕ ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่มผู้ร่วมแถลงข่ำว  
(๒๐๐ คน x ๕๐ บำท)        จ ำนวน ๑๐,๐๐๐ บำท 

๖๐,๐๐๐ 

๒ ค่ำเผยแพร่ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ๑๐๙,๑๐๐ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

(หนึ่งแสนหกหมื่นเก้ำพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) 
๑๖๙,๑๐๐ 

 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์เครือข่ำยสัมพันธ์และแหล่งทุน ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
 
๙. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 
 -  
 
 
๑๐. การติดตามและประเมินผล  
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ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบ 
ผลผลิต (ปริมำณ)    
ผลผลิต (ปริมาณ) 
 กำรส ำรวจข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็น
สินค้ำทำงวัฒนธรรม 

 
ควำมครบถ้วนถูกต้อง
ของข้อมูลผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เป็นสินค้ำ
วัฒนธรรมจำกภูมิภำค 

 
บัญชีข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

ศท. 

 กำรสร้ำงสรรค์บรรจุภัณฑ์
ร่วมสมัยที่เหมำะสมและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่สินค้ำ
ทำงวัฒนธรรม 

จ ำนวน ๘๐ ชิ้น จ ำนวนบรรจุภัณฑ์ 
ร่วมสมัย 

 

 บรรจุภัณฑ์ร่วมสมัยเป็น
กรรมสิทธิ์ของ สศร. 

จ ำนวน ๘๐ ชิ้น จ ำนวนบรรจุภัณฑ์ 
ร่วมสมัยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ 
สศร. 

 

กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้
ด้ำนกำรออกแบบ  
ณ ประเทศญี่ปุ่น 
  

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 

 

ผลลัพธ์ (คุณภำพ)    
ผลผลิต (คุณภาพ) 
 กำรจัดกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ร่วมสมัย 

ควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วม 
กำรอบรม 
ควำมคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
แบบส ำรวจควำมพึงพอใจ 
กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 
กำรวิพำกษ์งำนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ศท. 

 กำรจัดนิทรรศกำรแสดงผล
งำนกำรออกแบบ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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 ๑๑.๑ บุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและผู้ประกอบกำร สำมำรถออกแบบสร้ำงสรรค์สินค้ำทำง
วัฒนธรรม (บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ให้มีควำมร่วมสมัยสู่สำกล 
 ๑๑.๒ บุคลำกรด้ำนกำรออกแบบและผู้ประกอบกำร สำมำรถออกแบบสร้ำงสรรค์สินค้ำทำง
วัฒนธรรม (บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน) ให้มีเอกลักษณ์และคุณค่ำด้วยอัตลักษณ์ของชุมชนที่สอดประสำนกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี เกิดเป็นสินค้ำที่มีมูลค่ำสูงขึ้น มีรูปแบบตรงกับควำมต้องกำรและพฤติกรรมของผู้บริโภค
ในตลำด 
 ๑๑.๓ เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและชุมชน ในกำรพัฒนำรูปแบบกำร
สร้ำงสรรค์ให้ร่วมสมัยเพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ตลำดเสรีอำเซียนต่อไป 
  ๑๑.๔ ผลงำนกำรสร้ำงสรรค์ด้ำนกำรออกแบบของนักออกแบบร่วมสมัยได้รับกำรเผยแพร่ให้
เป็นที่ประจักษ์ 

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
       (    ) 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (    ) 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


