










โครงการ/การดําเนินการ: โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและสง่เสริมศิลปะร่วมสมัย (วธ 0602-65-0001)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยเ์ครือขา่ยสัมพันธแ์ละแหลง่ทุน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

การสง่เสริมการสร้างสรรคง์านของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร ให้สร้างสรรคง์านทีเ่กิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และ
ประเทศ เกิดการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้แกชุ่มชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งจากฐานราก และสง่เสริมผูม้ีความสามารถ
ดา้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและนานาชาติ ผา่นกิจกรรมการพัฒนา
และสง่เสริมศิลปะร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพทีพ่ร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่
21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สมพร

นามสกุล พานทอง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ ณัฏฐิกา



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

นามสกุล ณ ระนอง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในฐานะหนว่ยงานภาครัฐซึ่งมีภารกิจหลักในการสง่เสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจการ
สร้างสรรคง์านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงสง่เสริม สนับสนุน ศิลปิน บุคคล องคก์ร ผูป้ระสงคจ์ะจัดกิจกรรมศิลปะ
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นดา้นคีตศิลป์ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบเครื่องแตง่กาย เพื่อ
ให้ศิลปิน บุคคล และองคก์รดา้นศิลปะ ไดม้ีโอกาสสร้างสรรคผ์ลงานโดยรัฐเป็นผูส้นับสนุน โดยทีผ่า่นมา ไดม้ีผูย้ื่น
โครงการ/งาน ทีเ่กีย่วกับกับกิจกรรมดา้นศิลปะร่วมสมัย เป็นจํานวนมาก ซึ่งงานศิลปะแตล่ะโครงการลว้นเป็นโครงการที่
นา่สนใจ และสร้างผลตอบรับตอ่สาธารณชนทีเ่ขา้ชมงานในวงกวา้งขวาง จากการดําเนินโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนา
และสง่เสริมศิลปะร่วมสมัยหลายปีทีผ่า่นมา พบวา่ เงินงบอุดหนุน ไมเ่พียงแตจ่ะช่วยสง่เสริมกลุม่ศิลปินให้เกิดการสร้าง
งานศิลปะในสาขาตา่ง ๆ เทา่นัน้ แตย่ังไดแ้ลกเปลีย่นองคค์วามรู้งานศิลปะร่วมสมัยหลายรูปแบบระหวา่งหนว่ยงานกับ
ศิลปินร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มากขึ้น อีกทัง้ ยังไดรู้้จักปฏิสัมพันธก์ับเครือขา่ยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทัง้ในระดับสว่นกลาง
ภูมิภาค ทอ้งถิน่ และทีอ่าศัยยังตา่งประเทศ สง่ผลให้หนว่ยงาน มีเครือขา่ยดา้นศิลปะในวงกวา้งขึ้นกวา่ในอดีต อันเป็น
ประโยชนใ์นการสร้างพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหวา่งภาครัฐและศิลปินให้เป็นประโยชนต์อ่
ประเทศชาติและมิติเชิงเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ในขอ้มูลจํานวนวงเงินของผูข้อรับเงินอุดหนุนในแตล่ะปี นับตัง้แตปี่ พ.ศ. 2558 –
2564 พบวา่ ศิลปิน องคก์รเกีย่วกับศิลปะร่วมสมัย เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไปทีม่ีใจรักประสงคจ์ะสร้างสรรค์
งานศิลปะ ประสงคจ์ะสร้างสรรคง์าน และเสนอโครงการเขา้มาขอรับการอุดหนุนอยา่งตอ่เนื่อง จากการติดตามและ
ประเมินผลโครงการตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ับการจัดสรรเงินอุดหนุนในช่วงตัง้แตปี่ 2561 – 2564 พบวา่ โครงการเงินอุดหนุนการ
พัฒนาและสง่เสริมศิลปินร่วมสมัย ทําให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกตอ่วงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนี ้1. การขยาย
พันธมิตรเครือขา่ยศิลปินร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ สง่ผลให้เกิดการบูรณาการงานร่วมกันในดา้นอื่น ๆ และเกิดการเกื้อกูล
ระหวา่งหนว่ยงานภาครัฐและภาคศิลปิน 2. เกิดกิจกรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ประเทศชาติ นํางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ไปสูร่ะดับนานาชาติ 3. เกิดกิจกรรมทีม่ีประโยชนต์อ่ชุมชนในพื้นทีต่า่ง ๆ ช่วยสง่เสริมการทอ่งเทีย่วและพัฒนาความเขม้
แข็งจากฐานรากจนทําให้โครงการดังกลา่วเกิดขึ้นในชุมชนอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 4. กิจกรรมทีเ่กิดประโยชนต์อ่สังคม ผู้
พิการ ผูข้าดโอกาสทางสังคม 5. สง่เสริมให้ศิลปินศิลปาธรสร้างสรรคง์านอันเป็นประโยชนต์อ่ประเทศชาติ โดยเฉพาะ
ขณะนี ้ประเทศไทยและนานาประเทศ ตา่งยังไดร้ับผลกระทบจากสถานการณ ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เหตุการณน์ี ้สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศเป็นอยา่งมาก ภาคธุรกิจและกิจการตา่ง ๆ ไดยุ้ติการดําเนินงานเป็น
เวลาหลายเดือน ผูป้ระกอบอาชีพตา่ง ๆ ไมส่ามารถทํางานไดร้วมทัง้ศิลปินเครือขา่ยของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย ในสาขาตา่ง ๆ ดังนัน้ เพื่อเป็นการเยียวยาและช่วยเหลือศิลปินทีไ่ดร้ับผลกระทบ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
จึงไดจ้ัดทําโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและสง่เสริมศิลปะร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อมุง่หวังให้
ศิลปิน ชุมชนมีโอกาสสร้างสรรคง์านสามารถกระจายรายไดใ้นการสร้างสรรคง์านให้แกศ่ิลปินในชุมชนทอ้งถิน่ทีไ่ดร้ับ
ผลกระทบไดม้ากทีสุ่ด รวมทัง้เปิดโอกาสให้ให้ศิลปินศิลปาธรเป็นผูม้ีบทบาทหลักในการช่วยเหลือสังคมดว้ย งานศิลปะ
โดยใช้งานศิลปะเยียวยาจิตใจ ให้ความสุขแกส่ังคม และเปิดโอกาสให้เยาวชน ศิลปิน คนไทย ทีม่ีศักยภาพและความ
สามารถในงานศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา ดว้ยเหตุผลดังกลา่ว สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงเล็งเห็นวา่ เงินอุดหนุน
จะเป็นงบประมาณทีม่ีประโยชน ์ในการช่วยเยียวยา สนับสนุนการสร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยให้แกก่ลุม่ศิลปินร่วมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงไดจ้ัดทําโครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและสง่เสริมศิลปะร่วมสมัยประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเหตุผลดังกลา่วขา้งตน้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อใช้งบประมาณอุดหนุน ในการสง่เสริมการสร้างสรรคง์านของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร ให้สร้างสรรคง์านที่
เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และประเทศ 2. เพื่อสง่เสริมการสร้างสรรคง์านศิลปะ ทีเ่กิดการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้
แกชุ่มชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งจากฐานราก 3. เพื่อสง่เสริมผูม้ีความสามารถดา้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา
กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและนานาชาติ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ไดเ้ครือขา่ยศิลปะร่วมสมัย ร่วมสร้างสรรคง์าน โดยมีจํานวนศิลปิน/เครือขา่ย ไมต่ากวา่ 170 คน 2. คนในชุมชนเกิด
ความเขม้แข็งและสามารถสร้างสรรคง์านอันสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ดว้ยกิจกรรมศิลปะจากโครงการทีไ่ดร้ับการจัดสรร
เงินอุดหนุน โดยมีจํานวนคนในชุมชนไมต่ากวา่ 500 คน 3. ยอดผูช้มงานศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการงบอุดหนุนทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ โดยมีจํานวนผูช้มไมต่ากวา่ 20,000 คน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ศิลปิน/เครือขา่ย มีความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชนต์อ่การให้การจัดสรรเงินงบอุดหนุนของสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยไมต่ากวา่ร้อยละ 80

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. เพื่อสง่เสริมให้ศิลปิน/ศิลปาธรร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ ทัง้ 9 สาขา สร้างสรรคง์านทีม่ีความโดดเดน่ ทัดเทียมนานา
ประเทศ และสามารถแขง่ขันกับนานาประเทศไดใ้นอนาคต 2. เพื่อสง่เสริมศิลปิน องคก์รเครือขา่ยดา้นศิลปะร่วมสมัย
และบุคคลทัว่ไปทีส่นใจสร้างงานศิลปะร่วมสมัย อันเป็นประโยชนแ์ละสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้แกชุ่มชน เพื่อสร้าง
ความเขม้แข็งจากฐานราก 3. เพื่อสง่เสริมเยาวชนและคนไทย ให้นําความสามารถดา้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9
สาขา กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและนานาชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ศิลปิน/เครือขา่ยไดร้ับความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชน ์ตอ่การให้การจัดสรรเงิน งบอุดหนุนของสํานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย ไมต่ากวา่ร้อยละ 80 2. โครงการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ีว่างไว ้ไมต่ากวา่ร้อยละ 80

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

ศิลปิน องคก์รเกีย่วกับศิลปะร่วมสมัย เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทัว่ไปทีม่ีใจรักประสงคจ์ะสร้างสรรคง์านศิลปะ
สร้างสรรคง์าน และเสนอโครงการเขา้มาขอรับการอุดหนุน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ประเทศ

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



กจิกรรม

พ.ศ. 2564

ปีง

Q 1 Q 2

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

8,180,500 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 8,180,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 2,290,600 บาท

ไตรมาสที ่2 2,454,100 บาท

ไตรมาสที ่3 1,799,700 บาท

ไตรมาสที ่4 1,636,100 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

8,180,500 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

จากโครงการ 3 โครงการทีด่ําเนินการแลว้เสร็จ เกิดผลผลิตดังนี ้1. เครือขา่ยร่วมสร้างสรรคง์านจํานวนรวมทัง้สิน้ 57
เครือขา่ย 2. คนในชุมชนสร้างสรรคง์านอันสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ดว้ยกิจกรรมศิลปะจากโครงการ โดยมีจํานวนคนใน
ชุมชน 80 คน 3. ยอดผูช้มงานศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการงบอุดหนุนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยมีจํานวนผูช้มไม่
ตากวา่ 20,000 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ไมต่ากวา่ร้อยละ 80 ตามหลักฐานจากแบบสอบถาม โดยผูไ้ดร้ับการสนับสนุน ตา่งมีความพึงพอใจในการสนับสนุนของ
สศร. รวมทัง้การประสานงานของเจ้าหนา้ที ่อยูใ่นเกณฑ ์มากทีสุ่ด



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. ศิลปิน/เครือขา่ยไดร้ับความพึงพอใจและเห็นถึงประโยชน ์ตอ่การให้การจัดสรรเงิน งบอุดหนุนของสํานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย ไมต่ากวา่ร้อยละ 80 2. โครงการทีเ่กิดขึ้นบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ีว่างไว ้ไมต่ากวา่ร้อย
ละ 80

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

1. ประชาสัมพันธก์ารขอรับการจัดสรรงบอุดหนุน ประชาสัมพันธผ์า่นทาง 1. เว็บไซต ์OCAC.GO.TH จํานวน 2 ครัง้
ไดแ้ก ่เดือนตุลาคม ถึงพฤศจิกายน 2564 และ ลงประชาสัมพันธซ์า
อีกครัง้ ในเดือนมกราคม 2565 2. ประชาสัมพันธท์าง Application
Line แกเ่ครือขา่ยตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง รวมไมต่ากวา่ 50 ราย และมี
เผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้แกก่ลุม่งานยกยอ่งเชิดชูเกียติรางวัลศิลปา
ธร ของศูนยห์อศิลป์ และเครือขา่ยสาขาตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

2. การวิเคราะห์โครงการ (เอกสารเสนอจากเครือขา่ย) เสนอตอ่ที่
ประชุมคณะกรรมการฯ

ดําเนินการเสร็จสิน้และจัดประชุมแลว้เสร็จเรียบร้อยเม่ือวันที ่18
พฤศจิกายน 2564 โดยวิเคราะห์โครงการทีย่ื่นเสนอเขา้มา 36
โครงการ คณะกรรมการฯ จัดสรรให้โครงการตา่ง ๆ รวม 19
โครงการ

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

3. การประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ดําเนินการเสร็จสิน้และจัดประชุมแลว้เสร็จเรียบร้อยเม่ือวันที ่18
พฤศจิกายน 2564 โดยวิเคราะห์โครงการทีย่ื่นเสนอเขา้มา 36
โครงการ คณะกรรมการฯ จัดสรรให้โครงการตา่ง ๆ รวม 19
โครงการ

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

4. การเสนอขออนุมัติเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนตามมติทีป่ระชุม ดําเนินการเสร็จสิน้เรียบร้อย โดยเมื่อประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเสร็จ เมื่อวันที ่18 พฤศจิกายน 2564
ก็ไดม้ีหนังสือขออนุมัติจากผูอ้ํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยผูอ้ํานวยการ ไดล้ง
นามเมื่ออนุมัติตามมติทีป่ระชุม เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

5. การประสานแจ้งเครือขา่ย เมื่อมีประกาศแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนครัง้ที ่1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 จึงได้
ประสานผา่น 4 ช่องทาง ไดแ้ก ่- ลงประกาศทางเว็บไซต์
ocac.go.th โดย สร. เป็นผูล้งประกาศในวันที ่29 พฤศจิกายน
2564 ซึ่งลงทันที เมื่อมีการลงนามในประกาศแจ้งผล - แจ้งขอ้มูล
ผา่น Application Line ให้แก ่19 โครงการทีไ่ดรั้บการจัดสรรเงิน
อุดหนุน เมื่อวันที ่29 พฤศจิกายน 2564 - ทยอยจัดสง่หนังสือแจ้ง
ผลและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง ทางอีเมลของผูไ้ดรั้บการอุดหนุน ภายใน
เดือน 15 ธันวาคม 2564 เนื่องจากตอ้งใช้เวลาการพิมพเ์อกสาร
และตรวจสอบความถูกตอ้ง - สง่เอกสารแจ้งผลทางไปรษณีย ์หรือ
มารับผลไดด้ว้ยตนเอง

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

6. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน - รับชมผา่นระบบออนไลน ์และ facebook เนื่องดว้ยสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - รูปเลม่
สรุปผลการดําเนินโครงการ ทีผู่ข้อรับการอุดหนุน ตอ้งจัดสง่สรุป
รายงานผลมาให้สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตอ่ไป

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

เกิดการสร้างสรรคง์านของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร เกิดการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้แกชุ่มชน และสง่เสริมผูม้ี
ความสามารถดา้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและนานาชาติ เกิดการ
พัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพทีพ่ร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

เกิดการปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและเป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

สง่เสริมให้ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็น
มนุษย ์ทีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ี
เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ เกิดการสง่เสริมการสร้างสรรคง์านของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปา
ธร ให้สร้างสรรคง์านทีเ่กิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และประเทศ
เป็นการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจให้แกชุ่มชน เพื่อสร้างความเขม้
แข็งจากฐานราก และสง่เสริมผูม้ีความสามารถดา้นงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับ
ประเทศและนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ผลงานทีส่ร้างสรรคข์ึ้นของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร ทําให้
เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และประเทศ เป็นการสร้างมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจให้แกชุ่มชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งจากฐานราก และสง่
เสริมผูม้ีความสามารถดา้นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขา
กา้วสูเ่วทีศิลปะร่วมสมัยในระดับประเทศและนานาชาติ สง่ผลให้
สร้างรายไดแ้ละความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วเชิง
ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิม่สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง ผลงานทีส่ร้างสรรคข์ึ้นของศิลปินร่วมสมัย ศิลปินศิลปาธร ทําให้
เกิดประโยชนต์อ่ชุมชน สังคม และประเทศ เป็นการสร้างมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจให้แกชุ่มชน เพื่อสร้างความเขม้แข็งจากฐานรากให้เติบโต
อยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

2,290,600

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

800,000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

เนื่องดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทําให้มีการปรับแผนการดําเนินงานบาง
กิจกรรม

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน ในช่วงระยะเวลาไตรมาสที ่1 มีโครงการทีไ่ดด้ําเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิน้แลว้ จํานวน 3 โครงการ ไดแ้ก ่1. โครงการจัดทํา
ชุดประจําชาติสําหรับการประกวดมิสยูนิเวิร์ส ประจําปี 2021 2. โครงการสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม “เกลือศิลป์” 3.
โครงการพลังดิน : สื่อการแสดงร่วมสมัยในวันดินโลก 2564

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสืบสาน รักษา ตอ่ยอด สง่เสริมศิลปะร่วมสมัย (วธ 0601-65-0001)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สํานักงานเลขานุการกรม

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย โดยการสง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย เกิดการพัฒนา
ความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติ เป็น
พลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสานความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะ
ระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดัน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับศิลปินวงการ
ศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่นแหลง่เรียนรู้และกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิด
ความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ ครอบครัวทีส่ร้างเสริมความเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V01)

ปัจจัย ความพร้อมของครอบครัวในการปลูกฝัง สง่เสริม คา่นิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมแกบุ่ตรหลาน (100101F0101)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ รพีพร

นามสกุล คลอ่งธนาคม

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ พิมพท์ิชา



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

นามสกุล วิไลโรจน์

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ชาติไทยนับเป็นชาติทีม่ีประวัติมายาวนานซึ่งผา่น สิง่ตา่ง ๆ มามากมาย คนไทยทุกคนตา่งรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นคน
ไทย รักชาติบา้นเมืองและสถาบันอันเคารพยิง่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยอ์ันเป็นเสาหลักของชาติบา้นเมืองที่
สําคัญยิง่ คนไทยทุกผูทุ้กคนตา่งเคารพเทิดทูนดว้ยความรักและภักดี อีกสิง่หนึ่งทีค่วรรักษาไวค้ือวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามทีส่ืบทอดมารุ่นสูรุ่่น ศิลปะ ดนตรีแขนงตา่ง ๆ ทีแ่สดงถึงความเป็นตัวตนและความเป็นไทย ภาษาอันโดดเดน่และเป็น
เอกลักษณ ์ในทุกยุคทุกสมัย เรามีพระมหากษัตริยท์ีท่รงเป็นพุทธมามกะและ ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงมีจริยวัตรใน
ทศพิธราชธรรม ทรงเป็นศูนยร์วมใจของชาวไทยทัง้ปวงซึ่งรักเคารพ และเทิดทูนทุกพระองคท์ําเพื่อปวงชนชาวไทยไดอ้ยู่
อยา่งสุขสบาย ดังนัน้เราจึงควรทีจ่ะตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณอันลน้พน้อยา่งหาทีสุ่ดมิได ้เพราะฉะนัน้แลว้สถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์จึงเป็นทีย่ึดเหนีย่วจิตใจของชาวไทยทุกคนทีไ่ดเ้กิดมาบนผืนแผน่ดินไทยนี ้สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหนว่ยงานทีม่ีภารกิจในการสง่เสริม สนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมการ
สร้างสรรคง์านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิม่พูนภูมิปัญญา และประยุกตใ์ช้ในสังคม โดยไดจ้ําแนกงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเป็น 9 สาขา ประกอบดว้ย ทัศนศิลป์ศิลปะการแสดง วรรณศิลป์ ดนตรีและการขับร้อง สถาปัตยกรรม
มัณฑนศิลป์ เรขศิลป์ ภาพยนตร์ การออกแบบเครื่องแตง่กาย ซึ่งงานศิลปะร่วมสมัยในแตล่ะสาขานัน้ลว้นเกิดจาก
จินตนาการ การตอ่ยอดภูมิปัญญา ผนวกดว้ยความคิดสร้างสรรค ์หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย อันทรง
คุณคา่ในรูปแบบตา่ง ๆ เป็นประโยชนท์ัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกับคุณคา่ทางจิตใจ อันไดแ้ก ่สุนทรียะ และประโยชนเ์พื่อการ
ดํารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนัน้ ๆ การพัฒนาองคค์วามรู้และการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จําเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งไดร้ับการสง่เสริมสนับสนุน และเผยแพร่ กิจกรรมสร้างสรรคง์านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อเพิม่พูนปัญญา และประยุกตใ์ช้ในสังคม การสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้ใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มีแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบ จะช่วยให้ประชาชนไดใ้ช้ประโยชนจ์ากงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยมากยิง่ขึ้น สง่ผลตอ่การตอ่ยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ ให้เกิดการพัฒนาอยา่งตอ่เนื่องและเกิดเป็นมูลคา่
เพิม่ทางเศรษฐกิจและสังคมตอ่ไป กิจกรรมสง่เสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์จึงเป็นโครงการฯ ที่
มุงเนน้การสร้างแหลง่เรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนาบุคลากรทางดา้นงานศิลปวัฒนธรรมสมัย การเผย
แพร่ความรู้ตา่ง ๆ ตามยุทธศาสตร์ สง่เสริม และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยบูรณาการบริหารจัดการ
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก เสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยในการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา
อยา่งยัง่ยืน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสืบสาน รักษา ตอ่ยอด สง่เสริมศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย 2. เผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ให้เป็นทีรู่้จักอยา่งกวา้งขวาง 3. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนในพื้นทีต่า่ง ๆ ทุกภูมิภาค ไดม้ีความรู้ ความเขา้ใจ
ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ อันเป็นการปลูกฝังความสุนทรียะและรสนิยม กอ่ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
4. เพื่อสง่เสริมให้เกิดการพัฒนางานดา้นศิลปวัฒนธรรม ไดใ้ช้ประโยชนใ์นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแตล่ะชุมชน
พื้นที ่มาใช้ให้เกิดเป็นมูลคา่และคุณคา่แกส่ังคม และเศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5.
เพื่อใช้ทุนทางวัฒนธรรมทีม่ีในชุมชนมาเพิม่คุณคา่และมูลคา่ทางเศรษฐกิจและสังคม

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหมท่ีม่ีผลงานดีเดน่ จํานวน 5 คน และศิลปินผูใ้ช้ศิลปะร่วมสมัยสร้างประโยชนแ์กส่ังคม 1 คน 2. ผู้
เขา้ร่วมงานเชิดชูเกียรติและร่วมชมนิทรรศการ “สิริศิลปิน” กวา่ 1,000 คน 3. หนังสือสูจิบัตรศิลปินร่วมสมัยทีไ่ดร้ับ
รางวัล จํานวน 1,000 ชุด 4. วีดิทัศนป์ระวัติและผลงานของผูท้ีไ่ดร้ับรางวัล ความยาวไมน่อ้ยกวา่ 7 นาที จํานวน 1 เรื่อง
5. นิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปินร่วมสมัยทีไ่ดร้ับรางวัลระยะเวลา 4 สัปดาห์ 6. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลีย่น
องคค์วามรู้กับศิลปิน จํานวน 1,050 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ศิลปินร่วมสมัยมีขวัญและกําลังใจในการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งตอ่เนื่อง 2. เกิดระบบและกระบวนการเชิดชูเกียรติ
ศิลปินร่วมสมัยเป็นทีย่อมรับในวงการศิลปะ 3. ประวัติและผลงานศิลปินร่วมสมัยไดร้ับการเผยแพร่ และเป็นฐานขอ้มูลใน
การศึกษาคน้ควา้ดา้นศิลปะร่วมสมัย 4. สร้างความตระหนักและการรับรู้และเขา้ใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เยาวชน
และประชาชนมากยิง่ขึ้น



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. ประชาชนไดร่้วมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริยไ์ทย ทีท่รงเป็นองคอ์ุปถัมภ์การดําเนินงาน ดา้นศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ และเกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ความรู้ดา้นศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเผยแพร่เป็นทีรู่้จักอยา่งกวา้งขวาง 3. เยาวชน ประชาชนในพื้นทีต่า่ง ๆ ทุกภูมิภาค มีความรู้
ความเขา้ใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเกิดความสุนทรียะ รสนิยม และเกิดความคิดสร้างสรรค ์4. ชุมชนในพื้นที ่เกิด
การพัฒนางานดา้นศิลปวัฒนธรรม และไดใ้ช้ประโยชนใ์นงานศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิน่ของตนเอง เกิดเป็นมูลคา่และ
คุณคา่แกส่ังคม และเศรษฐกิจ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. เชิงปริมาณ 1.1 จํานวนศิลปินร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการเชิดชูเกียรติ 5 คน 1.2 จํานวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมอบรม 2,050 คน
1.3 จํานวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมชมนิทรรศการ ไมน่อ้ยกวา่ 10,000 คน 2. เชิงคุณภาพ 2.1 มีมาตรฐานกระบวนการเชิดชู
เกียรติศิลปินร่วมสมัยทีเ่ป็นทีย่อมรับ 2.2 มีฐานขอ้มูล ประวัติและผลงานของศิลปินร่วมสมัยสําหรับศึกษา คน้ควา้ 2.3
เนื้อหาทางวิชาการไดเ้ผยแพร่ผา่นสื่อมวลชนหลากหลายแขนง 2.4 สร้างเสริมความรู้ความเขา้ใจเขา้ถึง พร้อมกับกระตุน้
ให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษาประวัติและพัฒนาการของศิลปะสมัยใหมใ่นประเทศไทย 2.5 สร้างความรักสามัคคีในการ
ธํารงรักษา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริยแ์ห่งราชอาณาจักรไทยให้มัน่คงสืบไป 2.6 ร้อยละความพึง
พอใจของผูเ้ขา้ชมนิทรรศการ

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. กลุม่เป้าหมายหลัก 1.1 เครือขา่ยศิลปินร่วมสมัยทัว่ประเทศ 1.2 นักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชนและประชาชนใน
ชุมชน ประชาชนทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ 2. เป้าหมายรอง 2.1 เด็กและเยาวชน ในแตล่ะทอ้งถิน่ 2.2 ประชาชน
ทัว่ไปทีส่นใจ

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน และสว่นภูมิภาคทัว่ประเทศ

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



กจิกรรม

กจิกรรมการสบืสาน รักษา ตอ่ยอด สง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั

พ.ศ. 2564

ปีง

Q 1 Q 2

กจิกรรมการสบืสาน รัก

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

5,000,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 5,000,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,400,000 บาท

ไตรมาสที ่2 1,500,000 บาท

ไตรมาสที ่3 1,100,000 บาท

ไตรมาสที ่4 1,000,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

5,000,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

- จํานวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมชมนิทรรศการจํานวน 2,000 คน - จัดทําวีดิทัศนส์ิริศิลปิน จํานวน 1 เรื่อง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

- กลุม่เป้าหมายมีความรักสามัคคีในการธํารงรักษา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแ์ห่งราชอาณาจักร
ไทยให้มัน่คงสืบไป - ผูช้มนิทรรศการมีความรู้ ความเขา้ใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ - จํานวนประชาชนทีเ่ขา้ร่วมชมนิทรรศการจํานวน 2,000 คน - จัดทําวีดิทัศนส์ิริศิลปิน จํานวน 1 เรื่อง

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการสืบสาน รักษา ตอ่ยอด สง่เสริมศิลปะร่วมสมัย สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดด้ําเนินการจัดพิธีพระราชทาน
สัญลักษณ ์“สิริศิลปิน” แดส่มเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภ
รณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราช
นารี เมื่อในวันที ่10 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลป์พิมานทิพย ์จังหวัด
นครราชสีมา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี โอกาสนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 และเสด็จ
พระราชดําเนินชมผลงานศิลปะในนิทรรศการสิริศิลปิน และ
นิทรรศการของศิลปินไทยและนานาชาติ บริเวณชัน้ 1 – 3 ของหอ
ศิลป์พิมานทิพย ์ช่วงคาวันเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมไดจ้ัดงาน
ถวายพระกระยาหารคา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสมัญญา “สิริ
ศิลปิน” โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผูแ้ทนนายก
รัฐมนตรีในการกราบทูลถวายชัยมงคลและเชิญชวนแขกผูม้ีเกียรติ
ดื่มถวายพระพร ภายหลังการจัดพิธีพระราชทานสัญลักษณ ์“สิริ
ศิลปิน” สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดด้ําเนินการจัดสง่
หนังสือสิริศิลปิน และหนังสือ NATURE REIGNS SUPREME IN
THE WORLD ART IS HAVING FREEDOM IN ONE SELF
(สูจิบัตรนิทรรศการที ่สศร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนิน
การจัดพิมพ)์ ให้กับหอศิลป์พิมานทิพย ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
บริษัทสยามกลิตเตอร์ จํากัด คณะอนุกรรมการฯ ภัณฑารักษ ์และ
ศิลปินนักสะสมผลงาน เพื่อใช้ประโยชนใ์นการเผยแพร่ผลงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยตอ่ไป

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร่้วมกิจกรรมและเห็นคุณคา่
ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เกิดการเพิม่พูนคุณคา่และมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร่้วมกิจกรรมและเห็นคุณคา่
ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เกิดการพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิม
ให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,400,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

1,777,602

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดด้ําเนินการจัดพิธีพระราชทานสัญลักษณ ์“สิริศิลปิน” แดส่มเด็จพระเจ้านอ้งนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เมื่อในวันที ่10 ธันวาคม 2564 ณ
หอศิลป์พิมานทิพย ์จังหวัดนครราชสีมา โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเป็นประธานในพิธี โอกาสนี ้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 และเสด็จพระราชดําเนิน
ชมผลงานศิลปะในนิทรรศการสิริศิลปิน และนิทรรศการของศิลปินไทยและนานาชาติ บริเวณชัน้ 1 – 3 ของหอศิลป์
พิมานทิพย ์ช่วงคาวันเดียวกัน กระทรวงวัฒนธรรมไดจ้ัดงานถวายพระกระยาหารคา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระสมัญญา
“สิริศิลปิน” โดยมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผูแ้ทนนายกรัฐมนตรีในการกราบทูลถวายชัยมงคลและเชิญชวน
แขกผูม้ีเกียรติดื่มถวายพระพร ภายหลังการจัดพิธีพระราชทานสัญลักษณ ์“สิริศิลปิน” สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ไดด้ําเนินการจัดสง่หนังสือสิริศิลปิน และหนังสือ NATURE REIGNS SUPREME IN THE WORLD ART IS HAVING
FREEDOM IN ONE SELF (สูจิบัตรนิทรรศการที ่สศร. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ดําเนินการจัดพิมพ)์ ให้กับหอศิลป์
พิมานทิพย ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์บริษัทสยามกลิตเตอร์ จํากัด คณะอนุกรรมการฯ ภัณฑารักษ ์และศิลปินนักสะสมผล
งาน เพื่อใช้ประโยชนใ์นการเผยแพร่ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตอ่ไป

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย (วธ 0603-65-0001)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยห์อศิลป์

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย โดยการสง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย เกิดการพัฒนา
ความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติ เป็น
พลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสานความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะ
ระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดัน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับศิลปินวงการ
ศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่นแหลง่เรียนรู้และกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิด
ความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน ยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สุวิมล

นามสกุล วิมลกาญจนา

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ จริมา

นามสกุล ทองสวัสดิ์

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีพันธกิจในการเผยแพร่และพัฒนาองคค์วามรู้ในการสร้างสรรค์
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของหนว่ยงานคือ สง่เสริมการ
สร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทีส่ร้างคุณคา่ทางจิตใจสังคมและมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ทัง้นี ้ดว้ยตระหนักวา่การ
สร้างสรรคเ์ป็นบอ่เกิดแห่งจินตนาการ การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจึงเป็นการสร้างความสุนทรียแ์ละรสนิยมทีด่ีให้แก่
คนในสังคม และเป็นดัชนีวัดความสุขและความฉลาดของคนในชาติ การสง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย เป็น
โครงการ/กิจกรรมทีข่ึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม ภายใตจุ้ดเนน้การดําเนินงานของ
กระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการสง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยโดยการรณรงคส์ง่
เสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทยสูป่ระชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และ
ประเทศทัว่โลก 3 ระดับ ไดแ้ก ่วิถีถิน่ วิถีไทย / วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก นําไปสูก่าร
ดําเนินงานในการสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เพื่อตอบสนองตาม ขอ้สัง่การของนายก
รัฐมนตรีและตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณคา่และเพิม่มูลคา่ทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศตอ่ไป วัตถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยให้แกเ่ด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป เป็นแหลง่เรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยให้แกป่ระชาชนและผูซ้ื้อ
โดยตรง เพิม่ศักยภาพในการเขา้ถึงงานศิลปะร่วมสมัย นอกจากนี ้โครงการดังกลา่วยังถือเป็นโครงการสําคัญทีท่ําให้
ศิลปินในทุก ๆ แขนง มารวมตัวกันเป็นกลุม่ใหญ ่กอ่เกิดพลังขับเคลื่อน ตอ่ยอด สง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย
พัฒนาผลงานสูร่ะดับอาเซียนและนานาชาติ เพื่อตอ่ยอด สง่เสริม สนับสนุน เผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย สง่เสริมอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรคแ์ละนํามิติทางวัฒนธรรมสร้างรายไดเ้ชื่อมโยงการทอ่งเทีย่วตอ่ไป

วัตถุประสงค์ ประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่และมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนประชาชน/ศิลปินทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมทีส่ง่เสริมอัตลักษณค์วามเป็นไทย 2. จํานวนการเผยแพร่รายการผา่นสื่อ
สังคมออนไลน ์ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ เกิดแรงบันดาลใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย ในช่วงสถานการณ ์COVID – 19 โดยใช้มิติของศิลปะร่วมสมัย และเป็นการสร้างภาพ
ลักษณท์ีด่ีของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิม่พูนคุณคา่และมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่และมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่เสริมอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1.เชิงปริมาณ จํานวนประชาชน/ศิลปินทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมอัตลักษณค์วามเป็นไทย 2. เชิงคุณภาพ ประชาชน/
ศิลปินกลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ร่วมสมัยมากยิง่ขึ้น โดยวัดจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ประชาชนทัว่ไป 2. ศิลปิน 3. เด็กและเยาวชน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ประเทศ

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

กรุงเทพฯ และสว่นภูมิภาค



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม

กจิกรรม

1. กจิกรรมเทศกาลศลิปะแหง่กรงุเทพ ครั�งที� 7 (the 7th Ban

2. กจิกรรมศลิปินรว่มสมยั สูภ้ยัโควดิ ดว้ยจติสํานกึ

พ.ศ. 2564

ปีง

Q 1 Q 2

1. กจิกรรมเทศกาลศลิปะแหง่กรงุ

2. กจิกรรมศลิปินรว่มสมยั สูภ้ยัโควดิ ดว้ยจติสํานกึ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

2,898,100 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท



แหลง่เงิน

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 2,898,100 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 811,500 บาท

ไตรมาสที ่2 869,400 บาท

ไตรมาสที ่3 637,600 บาท

ไตรมาสที ่4 579,600 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

2,898,100 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมดําเนินการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมดําเนินการ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมดําเนินการ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

1. กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครัง้ที ่7 (the 7th Bangkok
Art Festival)

อยูร่ะหวา่งดําเนินการเตรียมการ

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

2. กิจกรรมศิลปินร่วมสมัย สูภ้ัยโควิด ดว้ยจิตสํานึก 1. เตรียมการผลิตรายการวาไรตี ้ทีช่วนผูช้มมาใช้เวลาวา่ง เม่ือตอ้ง
อยูบ่า้นดว้ยการสร้างเสริมทักษะความรู้ของศิลปะในดา้นตา่ง ๆ
จากผูที้ม่ีความรู้ความเชีย่วชาญ โดยใช้ศิลปะเชื่อมโยงกับ
สถานการณปั์จจุบัน สร้างแรงบันดาลจุดประกายงานศิลปะ
สร้างสรรคส์ูก่ารสร้างอาชีพ รายการ “เลน่เอาจริง” ความยาว 15 –
20 นาที จํานวน 3 ตอน 2. ดําเนินการจัดจ้างผูร้ับจ้างภายนอกผลิต
รายการ 3. กําหนดแผนการผลิต

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ุ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการนําอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการนํา
อัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะร่วมสมัย เพื่อเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้มีความเขม้แข็ง และ
สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันได ้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมาย มีความรู้ความเขา้ใจในการนํา
อัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะร่วมสมัย เพื่อเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยเพิม่ขึ้นและเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการ
ทอ่งเทีย่วสูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดม้ีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ
ร่วมสมัยมาพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เกิดการเติบโต
อยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

811,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

193,710

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน - กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครัง้ที ่7 (the 7th Bangkok Art Festival) อยูร่ะหวา่งเตรียมการ - กิจกรรม
ศิลปินร่วมสมัย สูภ้ัยโควิด ดว้ยจิตสํานึก อยูร่ะหวา่ง เตรียมการผลิตรายการ “เลน่เอาจริง” ความยาว 15 – 20 นาที
จํานวน 3 ตอน
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์(วธ 0603-65-0002)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยห์อศิลป์

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทย โดยการสง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และ
แลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย เกิดการพัฒนา
ความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติ เป็น
พลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสานความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะ
ระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดัน
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้างรายไดใ้ห้กับศิลปินวงการ
ศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่นแหลง่เรียนรู้และกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิด
ความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างอัตลักษณไ์ทยและความเป็นไทยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจใน
การปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน ยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สุวิมล

นามสกุล วิมลกาญจนา

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ จิตสุภัค

นามสกุล ตันติเกษตรกิจ

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีพันธกิจในการเผยแพร่และพัฒนาองคค์วามรู้ในการสร้างสรรคง์านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกตศ์ิลป์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของหนว่ยงานคือสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย ทีส่ร้างคุณคา่ทางจิตใจสังคมและมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ทัง้นีด้ว้ยตระหนักวา่การสร้างสรรคเ์ป็นบอ่เกิด
แห่งจินตนาการ การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะจึงเป็นการสร้างความสุนทรียแ์ละรสนิยมทีด่ีให้แกค่นในสังคม และเป็นดัชนี
วัดความสุขและความฉลาดของคนในชาติ พร้อมกับเป็นกิจกรรมทีเ่กิดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงวัฒนธรรม ภายใตจุ้ดเนน้การดําเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการสง่เสริม
และพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์นําไปสูก่ารดําเนินงานในการสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เพื่อ
ตอบสนองตามขอ้สัง่การของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการนําทุนทาง วัฒนธรรม
มาสร้างคุณคา่และเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตอ่ไป โดยดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางดังกลา่ว ดังนี้
1. กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย 2. กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องแตง่กายผา้ไทยร่วมสมัย 3.
กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่ “ศิลปาธร” 4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม ่5. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ุ

วัตถุประสงค์ ประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่และมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนประชาชน/ศิลปินทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์2. จํานวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

ประชาชนกลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจ เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัยจากกิจกรรมสง่
เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรคแ์ละเป็นการสร้างภาพลักษณท์ีด่ีของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการนํามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิม่พูนคุณคา่และมูลคา่ทางเศรษฐกิจของประเทศ

ผลทีค่าดวา่จะเกิด ประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่และมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์ซึ่งจะเป็นการนําทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างคุณคา่และเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศตอ่ไป

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1.เชิงปริมาณ จํานวนประชาชน/ศิลปินทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์2. เชิงคุณภาพ ประชาชน/
ศิลปินกลุม่เป้าหมายมีความรู้ความเขา้ใจในกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรคม์าใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะร่วมสมัยมากยิง่ขึ้น โดยวัดจากความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1.ประชาชนทัว่ไป 2. ศิลปิน 3. นักเรียน/นักศึกษา 4. เด็กและเยาวชน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ประเทศ

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

กรุงเทพฯ และสว่นภูมิภาค (จังหวัดทีก่ําหนดดําเนินโครงการ)

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



กจิกรรม

1. กจิกรรมศนูยเ์รยีนรูแ้ละพัฒนาหนังสอืไทย

2. กจิกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื�องแตง่กายผา้ไทยรว่ม

3. กจิกรรมเชดิชเูกยีรตศิลิปินรว่มสมยัดเีดน่ “ศลิปาธร”

4. กจิกรรมพัฒนาศกัยภาพศลิปินรุน่ใหม่

พ.ศ. 2564

ปีง

Q 1 Q 2

1. กจิกรรมศนูย์

2. กจิกรรมการพัฒนาการอ

3. กจิกรรมเชดิชเูกยี

4. กจิกรรมพัฒ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

12,470,400 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 12,470,400 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 3,491,800 บาท

ไตรมาสที ่2 3,741,100 บาท

ไตรมาสที ่3 2,743,500 บาท

ไตรมาสที ่4 2,494,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

12,470,400 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1 ครัง้ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันในรายการชนช้างกราฟิก 5 ทีม โดยมีชุมชนไดร้ับการพัฒนา
สินคา้และบริการตน้แบบ จํานวน 5 ชุมชน ดังนี ้1. ชุมชนบา้นโพธิต์าก ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก 2. ชุมชนบา้นดงป่าเปือย
ต.นางิว้ อ.สังคม 3. ชุมชนบา้นวังนามอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม ่4. ชุมชนบา้นสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมือง
หนองคาย 5. ชุมชนบา้นไชยา ต.สระใคร อ.สระใคร

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

กลุม่เป้าหมายไดร้ับการถ่ายทอดความรู้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีชุมชนไดร้ับการพัฒนาสินคา้และบริการ
ตน้แบบ จํานวน 5 ชุมชน ดังนี ้1. ชุมชนบา้นโพธิต์าก ต.โพธิต์าก อ.โพธิต์าก 2. ชุมชนบา้นดงป่าเปือย ต.นางิว้ อ.สังคม
3. ชุมชนบา้นวังนามอก ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม ่4. ชุมชนบา้นสีกายเหนือ ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย 5. ชุมชน
บา้นไชยา ต.สระใคร อ.สระใคร

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ -เชิงปริมาณ ผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขันในรายการชนช้างกราฟิก 5 ทีม (10 คน) - เชิงคุณภาพ กลุม่เป้าหมายมีความพึงพอใจ
ตอ่เขา้ร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ ร้อยละ 80

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

1. กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย อยูร่ะหวา่งจัดเตรียมกิจกรรม “เรียนรู้ดูหอศิลป์” ในวันเด็กแห่งชาติ
ประจําปี 2565 ในวันเสาร์ที ่8 มกราคม 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดําเนิน ในรูปแบบการถ่ายทอดสด (VDO Live Streaming)
ผา่นกิจกรรมการแสดงและสาธิตจํานวน 8 กิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

2. กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องแตง่กายผา้ไทยร่วมสมัย อยูร่ะหวา่งการประสานงานและเตรียมดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

3. กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่ “ศิลปาธร” ดําเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ ดังนี ้1. คณะ
ทํางานพิจารณาร่างหลักเกณฑแ์นวทางและสรรหารายชื่อคณะ
กรรมการโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่รางวัล
“ศิลปาธร” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. คณะกรรมการ
อํานวยการโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่รางวัล
“ศิลปาธร”ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ อยูร่ะหวา่งดําเนินการเตรียมการ

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

5. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ ไดด้ําเนินกิจกรรมดังนี ้1. การประกาศรับสมัครตัง้แตว่ันที ่10
พฤศจิกายน ถึงวันที ่9 ธันวาคม 2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการครัง้
ที ่1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร เป็นการจัด
กิจกรรมให้แกผู่เ้ขา้รอบ 5 ทีมสุดทา้ย ซึ่งจะไดเ้ขา้รับการอบรมจาก
วิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ เป็นการบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ
และแนะนําภารกิจของผูเ้ขา้แขง่ขัน ตลอดจนขัน้ตอนในการถ่ายทํา
รายการโทรทัศน ์ในระหวา่งการลงพื้นทีเ่ก็บขอ้มูล 5 ชุมชนใน
จังหวัดหนองคาย โดยทีมนักออกแบบจะไดรั้บมอบหมาย 1 ชุมชน
ตอ่ 1 ทีม และถ่ายทอด เรื่อง การสร้างเสนห์่จากอัตลักษณข์อง
แตล่ะพื้นที ่ดว้ยงานออกแบบเรขศิลป์ (กราฟิกดีไซน)์ 3. วันที ่25 -
27 ธันวาคม 2564 ลงพื้นทีชุ่มชนทัง้ 5 ชุมชน ในจังหวัดหนองคาย
ของผูผ้า่นเขา้รอบทัง้ 5 ทีมสุดทา้ย เพื่อลงพื้นทีส่ํารวจขอ้มูลและ
เก็บของขอ้มูลตา่งๆ เพื่อนําไปใช้ประกอบการจัดทําแผนการดําเนิน
งาน การออกแบบบรรจุภัณฑต์ราสัญลักษณ ์และสื่อประชาสัมพันธ์
ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในโครงการฯ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายเห็นคุณคา่ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
ศิลปะสร้างสรรค์

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร่้วมกิจกรรมและเห็นคุณคา่
ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เกิดการเพิม่พูนคุณคา่และมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร่้วมกิจกรรมและเห็นคุณคา่
ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เกิดการเพิม่พูนคุณคา่และมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจของประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง คนไทยและประชาชนกลุม่เป้าหมายไดร่้วมกิจกรรมและเห็นคุณคา่
ของศิลปะร่วมสมัยทีไ่ดร้ับการสร้างสรรคจ์ากกิจกรรมสง่เสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค ์เกิดการพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิม
ให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

3,491,800

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

698,213

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565
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กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินกิจกรรม ดังนี ้- กิจกรรมศูนยเ์รียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย อยูร่ะหวา่งจัดเตรียมกิจกรรม “เรียนรู้ดูหอศิลป์”
ในวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2565 ในวันเสาร์ที ่8 มกราคม 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ในรูปแบบการถ่ายทอด
สด (VDO Live Streaming) ผา่นกิจกรรมการแสดงและสาธิตจํานวน 8 กิจกรรม - กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดี
เดน่ “ศิลปาธร” ไดด้ําเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการ จํานวน 2 คณะ ดังนี ้1. คณะทํางานพิจารณาร่างหลักเกณฑแ์นวทาง
และสรรหารายชื่อคณะกรรมการโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่รางวัล “ศิลปาธร” ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 2. คณะกรรมการอํานวยการโครงการยกยอ่งเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเดน่รางวัล “ศิลปาธร”ประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม ่ไดด้ําเนินกิจกรรมดังนี ้1. การประกาศรับสมัคร
ตัง้แตว่ันที ่10 พฤศจิกายน ถึงวันที ่9 ธันวาคม 2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการครัง้ที ่1 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน
กรุงเทพมหานคร เป็นการจัดกิจกรรมให้แกผู่เ้ขา้รอบ 5 ทีมสุดทา้ย ซึ่งจะไดเ้ขา้รับการอบรมจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ
เป็นการบรรยายสรุปรายละเอียดโครงการ และแนะนําภารกิจของผูเ้ขา้แขง่ขัน ตลอดจนขัน้ตอนในการถ่ายทํารายการ
โทรทัศน ์ในระหวา่งการลงพื้นทีเ่ก็บขอ้มูล 5 ชุมชนในจังหวัดหนองคาย โดยทีมนักออกแบบจะไดร้ับมอบหมาย 1 ชุมชน
ตอ่ 1 ทีม และถ่ายทอด เรื่อง การสร้างเสนห์่จากอัตลักษณข์องแตล่ะพื้นที ่ดว้ยงานออกแบบเรขศิลป์ (กราฟิกดีไซน)์ 3.
วันที ่25 - 27 ธันวาคม 2564 ลงพื้นทีชุ่มชนทัง้ 5 ชุมชนในจังหวัดหนองคายของผูผ้า่นเขา้รอบทัง้ 5 ทีมสุดทา้ย เพื่อ
ลงพื้นทีส่ํารวจขอ้มูลและเก็บของขอ้มูลตา่งๆ เพื่อนําไปใช้ประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์
ตราสัญลักษณ ์และสื่อประชาสัมพันธ ์ให้กับชุมชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักในโครงการฯ

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภู่มิภาค (วธ 0603-65-0003)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยห์อศิลป์

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว โดยการสง่เสริมและสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นพลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสาน
ความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กับศิลปินวงการศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่น
แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ล
งานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
เป็นมนุษย ์ทีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สุวิมล

นามสกุล วิมลกาญจนา

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ พชรพร

นามสกุล ตัณฑะตะนัย

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล หอศิลป์ร่วมสมัยมีความสําคัญตอ่การสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และการซึมซับศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงมิติดา้น
สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ สืบเนื่องจากการวางรากฐานการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ทีม่ีเป้า
หมายในการเปลีย่นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูก่ารขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรคน์ับเป็นหนึ่งในกลุม่
อุตสาหกรรมใหมท่ีไ่ดร้ับการสนับสนุน เนื่องจากเป็นการตอ่ยอดการใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาไปสูค่วามคิด
สร้างสรรคท์ีส่ร้างมูลคา่เพิม่สูง สําหรับประเทศไทย เศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดร้ับการบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) จนถึงปัจจุบันโดยหอศิลป์ร่วมสมัยนับเป็นหนึ่งในพื้นทีท่ีส่ามารถพัฒนาและ
ตอ่ยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์นหลายสาขา อาทิ ทัศนศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี ศิลปะการแสดง แฟชัน่ ออกแบบ
สถาปัตยกรรม และทีส่ําคัญคือ อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม อยา่งไรก็ตาม แมป้ระเทศไทยจะมีหอศิลป์ร่วม
สมัยทีไ่ดม้าตรฐานหลายแห่ง เช่น หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน ทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบริหารจัดการของสํานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย แตห่อศิลป์ในภูมิภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทยหลายแห่งยังขาดองคค์วามรู้และการบริหารจัดการทีด่ี
สํานักงานศิลปวัฒนธรรรมร่วมสมัย จึงกําหนดโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภู่มิภาค เพื่อสร้างภาคีเครือขา่ยหอศิลป์
ในการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ และเสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดีระหวา่งหอศิลป์ในภูมิภาคตา่ง ๆ โดยกําหนดกลุม่เป้า
หมายเป็นหอศิลป์และสถาบันการศึกษาทีม่ีการจัดการเรียนการสอนดา้นศิลปะ การบริหารจัดการหอศิลป์และแหลง่เรียน
รู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม หรือการทอ่งเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม โดยไดด้ําเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภู่มิภาค
ประจําปี พ.ศ. 2564 เป็นโครงการนําร่อง ในการเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในระดับตา่ง
ๆ ตัง้แตร่ะดับทอ้งถิน่จนถึงระดับนานาชาติ ผา่นกิจกรรมเสวนาออนไลนเ์พื่อเผยแพร่องคค์วามรู้ดา้นการบริหารจัดการ
หอศิลป์ร่วมสมัยผา่นระบบ Zoom และการสร้างภาคีเครือขา่ย หอศิลป์และแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผา่นการเสวนาแนวทางการดําเนินงานของหอศิลป์แตล่ะแห่ง และร่วมกันสํารวจตน้ทุนทาง
วัฒนธรรม รวมถึงจุดเดน่และจุดดอ้ย อันจะนําไปสูก่ารยกระดับมาตรฐาน และการสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นทีท่างศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยในสว่นภูมิภาคอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน เพื่อให้การดําเนินโครงการดังกลา่วเป็นไปอยา่งตอ่เนื่องตามพันธ
กิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในการสง่เสริมให้มีและพัฒนาพื้นทีก่ารแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และแหลง่
เรียนรู้ รวมถึงเป็นการสนองตอ่นโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สํานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยจึงเห็นควรให้ดําเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภู่มิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยา่ง
ตอ่เนื่อง โดยจะจัดกิจกรรมในภูมิภาคตะวันออกและภาคเหนือ เพื่อตอ่ยอดไปสูก่ารสร้างภาคีเครือขา่ยหอศิลป์ในภูมิภาค
อื่น ๆ ในประเทศไทย และระดับนานาชาติตอ่ไป รวมถึงเพื่อยกระดับมาตรฐานหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยให้อยูใ่น
ระดับสากล โดยโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสูภู่มิภาค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะประกอบดว้ยกิจกรรมหลัก
ดังนี ้1) กิจกรรมเสวนาและสํารวจพื้นที ่ณ หอศิลป์ สถาน ศึกษา และ/หรือแหลง่เรียนรู้ ดา้นศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาค
ตะวันออกและภาคเหนือ 2) การสรุปผลการดําเนินโครงการฯ ในรูปแบบนิทรรศการทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ หอ
ศิลป์ ในภาคตะวันออก ภาคเหนือ และหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน 3) การสรุปองคค์วามรู้ทีไ่ดจ้ากการดําเนินโครงการฯ
และจัดพิมพห์นังสือ อนึ่ง การกําหนดภูมิภาคตะวันออกเป็นเป้าหมายของการดําเนินโครงการฯ นับเป็นการดําเนินตาม
นโยบายโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเฉพาะการสง่เสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์
รวมของการแสดงสินคา้และนิทรรศการระดับนานาชาติ (MICE) นอกจากนี ้ในภาคตะวันออกยังมีพื้นทีท่างศิลปะตา่ง ๆ
เกิดขึ้นใหมเ่ป็นจํานวนมาก เช่น อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง หอธรรมพระบารมี
จังหวัดฉะเชิงเทรา หอศิลป์ถิน่นาวี และหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รวมถึงมี
สถาบันการศึกษาและกลุม่ศิลปินอิสระตา่ง ๆ จึงนับเป็นกลุม่ภูมิภาคทีม่ีศักยภาพสูงในการพัฒนาและเสริมสร้างเครือขา่ย
หอศิลป์ร่วมสมัยในสว่นภูมิภาค สําหรับการกําหนดภูมิภาคเหนือเป็นเป้าหมายของการดําเนินโครงการฯ เนื่องจากเป็น
ภูมิภาคทีม่ีอัตลักษณแ์ละทุนทางวัฒนธรรมสูง มีความโดดเดน่ดา้นศิลปวัฒนธรรม และยังเป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับการดําเนินโครงการมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนดเ์บียนนาเล ่ครัง้ที ่3 ทีจ่ะจัดขึ้นในจังหวัด
เชียงรายใน พ.ศ. 2566 นอกจากนีย้ังมีเครือขา่ยหอศิลป์และกลุม่ศิลปินทีเ่ขม้แข็ง อาทิ ขัวศิลปะ พิพิธภัณฑบ์า้นดํา หอ
ศิลป์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์จังหวัดเชียงราย พิพิธภัณฑจ์ิตวิญญาณร่วมสมัยแห่งศตวรรษที ่31 พิพิธภัณฑศ์ิลปะร่วมสมัย
ใหมเ่อีย่ม หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม ่และหอศิลป์ริมนา่น จังหวัดนา่น
เป็นตน้

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคตะวันออกและภาคเหนือ 2. เพื่อสร้างความสัมพันธก์ับ
ศิลปิน และกระชับความร่วมมือในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคตะวันออกและภาคเหนือ 3. เพื่อพัฒนาและยก
ระดับหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคตะวันออกและภาคเหนือให้มีคุณภาพและศักยภาพ 4. เพื่อสร้างภาคีเครือขา่ยหอศิลป์
ร่วมสมัยในภูมิภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5. เพื่อสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการทอ่ง
เทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จํานวนเครือขา่ยหอศิลป์และสถานศึกษาทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม 2. จํานวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 3. จํานวนกิจกรรมพัฒนา
เครือขา่ยหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาคตะวันออกและภาคเหนือ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. การเขา้ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ จากหอศิลป์ แหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม และสถานศึกษาในภูมิภาคตะวันออก
และภาคเหนือ 2. กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินและบุคลากรในเครือขา่ยหอศิลป์ในภูมิภาคตะวันออก
และภาคเหนือไดร้ับการพัฒนาให้มีศักยภาพและมีมาตรฐาน 3. เกิดการจัดตัง้ภาคีเครือขา่ยหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาค
ตะวันออกและภาคเหนือ และการเชื่อมโยงกับภาคีเครือขา่ยหอศิลป์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายผลไปสู่
ภูมิภาคอื่น ระดับประเทศและระดับนานาชาติตอ่ไป



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดส้ง่เสริมการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยในสว่น ภูมิภาค และเรียนรู้การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในบริบทภูมิภาค 2. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดส้ร้างความสัมพันธก์ับศิลปินในภูมิภาค
และกระชับความร่วมมือในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาค 3. สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดพ้ัฒนาและยก
ระดับหอศิลป์ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. จํานวนหอศิลป์สถานศึกษาและแหลง่เรียนรู้ทีเ่ขา้ร่วมกิจกรรม 2. จํานวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 3. ความพึงพอใจของผูเ้ขา้
ร่วมกิจกรรม 4. ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย 5. ร้อยละความสําเร็จของ
การดําเนินกิจกรรมภายในหอศิลป์

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ประชาชนทัว่ไป 2. ศิลปิน

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

1. หอศิลป์ สถานศึกษา และ/หรือแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมในภาคตะวันออก อาทิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง 2. หอศิลป์ สถานศึกษา และ/หรือแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ อาทิ จังหวัด
เชียงราย จังหวัดเชียงใหมจ่ังหวัดนา่น 3. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



พ.ศ. 2564

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

2,183,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 2,183,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 611,300 บาท

ไตรมาสที ่2 654,900 บาท

ไตรมาสที ่3 480,200 บาท

ไตรมาสที ่4 436,600 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

2,183,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมการดําเนินกิจกรรม

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมการดําเนินกิจกรรม

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนของการเตรียมการดําเนินกิจกรรม

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ
ร่วมสมัยของประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วาม
เป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล ปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่น
แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ พัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณส์มดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพ
แวดลอ้ม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ สง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการทอ่งเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรมที่
มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ ของพื้นทีใ่นภูมิภาคให้มีความเขม้แข็งและแขง่ขัน
ได ้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

สง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว
ผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ ในพื้นที่
ภูมิภาคทีม่ีศักยภาพในการรองรับกิจกรรมระดับภูมิภาค ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ เกิดการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
และความสามารถในการแขง่ขันให้สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง เปิดพื้นทีใ่นการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึง
ประสบการณส์ร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยให้กับบุคลากร และผูท้ี่
สนใจงานศิลปะร่วมสมัย โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของฐาน
บริการทีม่ีอยูใ่ห้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

611,300

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

59,500



 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จายจรง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน ไดม้ีการดําเนินการดังนี ้1. กิจกรรมเสวนาเพื่อแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ดา้นการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัยในสว่น
ภูมิภาค หัวขอ้ “การบริหารจัดการพื้นทีท่างศิลปวัฒนธรรม : จากกระบี ่โคราช ถึงเชียงราย” วันที ่11 ธันวาคม 2564 ณ
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา 2. เตรียมดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือขา่ยพื้นทีศ่ิลปะและหอศิลป์ร่วม
สมัยในสว่นภูมิภาค เพื่อใช้งานแพลตฟอร์มทีพ่ัฒนาขึ้นตอ่ไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน (วธ 0603-65-0004)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยห์อศิลป์

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว โดยการสง่เสริมและสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นพลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสาน
ความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กับศิลปินวงการศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่น
แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ล
งานสร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อมสําหรับ
วิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
เป็นมนุษย ์ทีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สุวิมล

นามสกุล วิมลกาญจนา

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ สุทธิศักดิ์

นามสกุล กลิน่แกว้ณรงค์

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ศิลปะเป็นความงดงามทีเ่กิดจากความคิดและกระบวนการสร้างสรรค ์นําไปสูคุ่ณคา่แห่งสุนทรียะทีห่ลอ่หลอมให้เกิดเป็น
สังคมอันพึงประสงค ์ศิลปะเป็นเครื่องมือทีช่่วยกลอ่มเกลาและจรรโลงจิตใจสมาชิกในสังคม โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่
ให้มีความอ่อนโยน เติบโตอยา่งมีคุณภาพเพื่อเป็นพลังสําคัญในสังคมนัน้ ๆ สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นหนว่ย
งานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหนา้ทีใ่นการสง่เสริม สนับสนุน และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย นอกจากนีศ้ิลปะยังเป็น
ดัชนีชีว้ัดถึงการพัฒนาคุณภาพทางดา้นสติปัญญา เป็นผลงานทีส่ร้างสรรคข์ึ้นเพื่อกลอ่มเกลาจิตใจ ให้ผูส้ร้างสรรคง์านมี
สมาธิในการทํางาน และสามารถนําไปปรับใช้กับเรื่องอื่น ๆ ไดด้ว้ยความสําคัญ ของศิลปะตามเหตุผลดังกลา่วขา้งตน้
และจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่กิดขึ้นทําให้รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตทีแ่ตกตา่งไปจากอดีตทีผ่า่นมา สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดเ้ห็นความสําคัญของการเตรียมความพร้อมทัง้
ดา้นบุคลากร การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสํานักงานฯ ไดจ้ัดเตรียมพื้นที ่หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดําเนิน เพื่อเป็นพื้นทีท่ดลองสําหรับพัฒนาบุคลากร และระบบการบริหารจัดการ งานศิลปะให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนาการให้บริการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ ์และถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นศิลปะร่วมสมัย ใน
การทีจ่ะพัฒนาไปสูก่ารเป็นองคก์รชัน้นําในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสูก่ารเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่ง
ยัง่ยืน และเพื่อรองรับโครงการพัฒนาพื้นทีท่างศิลปะขึ้นในพื้นทีส่ว่นขยายของศูนยว์ัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทีจ่ะเกิดขึ้น
ในอนาคต

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเปิดพื้นทีใ่นการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณส์ร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยให้
กับบุคลากร และผูท้ีส่นใจงานศิลปะร่วมสมัย 2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสนใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขา
ตา่ง ๆ 3. เพื่อเพิม่พูนโอกาสในการสัมผัสถึงสุนทรียภาพในการเสพงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 4. เพื่อให้พื้นทีห่อศิลป์
ร่วมสมัยราชดําเนินเป็นทีรู่้จัก และดึงดูดนักทอ่งเทีย่วเขา้ให้เขา้ร่วมกิจกรรม 5. เพื่อพัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการให้
บริการขอ้มูลสารสนเทศเพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ ดา้นศิลปะร่วมสมัย 6. เพื่อพัฒนาพื้นทีใ่ห้เป็นเป็นพื้นทีเ่ยียวยาและ
สนับสนุนศิลปิน และเครือขา่ยทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 7. เพื่อรองรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม ในการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมทีแ่ตกตา่งจากอดีตไปสูค่วามเปลีย่นแปลงใหม ่(New Normal) จาก
ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนศิลปินสาขาตา่ง ๆ จํานวนไมน่อ้ย 10 ครัง้ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม ไมน่อ้ยกวา่
2,000 คน 3. ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมน่อ้ยกวา่
150,000 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ศิลปิน และเครือขา่ย ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ไดร้ับการสนับสนุนและ
เยียวยาจากภาครัฐ 2. บุคลากร ศิลปิน เยาวชน และประชาชนไดต้ระหนักรู้ และซึมซับเสพงานศิลปะร่วมสมัย 3. บุคลากร
ศิลปินไดพ้ัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณง์านศิลปวัฒนธรรมสมัยสาขาตา่ง ๆ 4.
ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ 5.
หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนินเป็นทีรู่้จัก และมีนักทอ่งเทีย่วเขา้ร่วมกิจกรรมมากยิง่ขึ้น

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนินเป็นทีรู่้จักและเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมากยิง่ขึ้น 2. บุคลากร
ศิลปิน เยาวชน และประชาชนเกิดสุนทรียศาสตร์ มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถใช้ประโยชนจ์ากงานศิลปะได ้3. บุคลากร
และศิลปินดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดพ้ัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณง์าน
ศิลปวัฒนธรรมสมัยสาขาตา่ง ๆ มากยิง่ขึ้น 4. ประชาชน เขา้ถึงขอ้มูลดา้นศิลปะร่วมสมัย ผา่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมากยิง่ขึ้น ทีส่ามารถนําขอ้มูลทีไ่ดใ้นการศึกษา เรียนรู้ และประยุกตใ์ช้ให้เกิดประโยชน ์5. ศิลปินและเครือ
ขา่ย ทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีพื้นทีแ่สดงออกดา้นศิลปวัฒนธรรม โดยการ
สนับสนุนจากภาครัฐ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. เชิงปริมาณ 1.1 จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย เพื่อสนับสนุนและเยียวยาศิลปินเครือขา่ย จํานวนไมน่อ้ย 10 ครัง้ 1.2 ผู้
เขา้ร่วมกิจกรรมไมน่อ้ยกวา่ 2,000 คน 1.3 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ไมน่อ้ยกวา่ 80% 1.4 ผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลผา่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมน่อ้ยกวา่ 150,000 คน 2. เชิงคุณภาพ 2.1 บุคลากร ศิลปิน เยาวชน และประชาชนได้
ตระหนักรู้ และซึมซับเสพงานศิลปะร่วมสมัย 2.2 บุคลากร ศิลปินไดพ้ัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และเทคนิควิธีการ
รวมถึงประสบการณง์านศิลปวัฒนธรรมสมัยสาขาตา่ง ๆ 2.3 ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
ผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.4 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนินเป็นทีรู่้จัก และมีนักทอ่ง
เทีย่วเขา้ร่วมกิจกรรมมากยิง่ขึ้น 2.5 ศิลปิน และเครือขา่ย ไดร้ับการสนับสนุนและเยียวยาจากภาครัฐ มีพื้นทีแ่สดงออกผล
งานทีไ่ดร้ับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ศิลปิน และเครือขา่ย ของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. บุคลากรของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 3. เด็ก
เยาวชน และประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ จังหวัด



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

หอศิลป์ร่วมสมัยราชดําเนิน กรุงเทพมหานคร

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม

กจิกรรม

กจิกรรมศลิปะรว่มสมยัสนับสนุนเยยีวยา 7 สาขา

พ.ศ. 2564

ปีง

Q 1 Q 2

กจิกรรมศลิปะรว่ม

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

5,775,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท



แหลง่เงิน

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 5,775,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,617,000 บาท

ไตรมาสที ่2 1,732,500 บาท

ไตรมาสที ่3 1,270,500 บาท

ไตรมาสที ่4 1,155,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

5,775,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย จํานวน 8 ครัง้ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 6,845 คน 3. ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,333 คน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งดําเนินการเก็บขอ้มูล

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ เชิงปริมาณ 1. จัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย จํานวน 8 ครัง้ 2. ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 6,845 คน 3. อยูร่ะหวา่งเก็บขอ้มูล 4.
ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะร่วมสมัย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลผา่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 17,333 คน เชิงคุณภาพ อยู่
ระหวา่งดําเนินการเก็บขอ้มูล

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

กิจกรรมศิลปะร่วมสมัยสนับสนุนเยียวยา 7 สาขา อยูร่ะหวา่งดําเนินการเตรียมขอ้มูลและประสานงานศิลปินเครือขา่ย

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะ
ร่วมสมัยของประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วาม
เป็นสากลทัดเทียมกับนานาชาติทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล ปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่น
แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ พัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณส์มดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพ
แวดลอ้ม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ สง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการทอ่งเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรมที่
มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรม ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ให้เป็นทีรู่้จักและดึงดูดนักทอ่งเทีย่ว สง่เสริมให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเขม้แข็งและแขง่ขันได ้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

สง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว
ผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ ในหอ
ศิลป์ราชดําเนินทีร่องรับกิจกรรม ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เกิดการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วและความสามารถในการ
แขง่ขันให้สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง เปิดพื้นทีใ่นการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึง
ประสบการณส์ร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยให้กับบุคลากร และผูท้ี่
สนใจงานศิลปะร่วมสมัย โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของฐาน
บริการทีม่ีอยูใ่ห้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,617,000

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

1,016,587

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)



 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน อยูร่ะหวา่งดําเนินการเตรียมขอ้มูลและประสานงานศิลปินเครือขา่ย

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ (วธ 0603-65-0005)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยห์อศิลป์

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว โดยการสง่เสริมและสนับสนุน
ให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นพลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิด การเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสาน
ความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะ ระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัย ให้กลายเป็นทุน
ทางวัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศ สูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถ
สร้างรายไดใ้ห้กับ ศิลปิน วงการศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝัง คา่นิยมและวัฒนธรรม
ผา่นแหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรค์
ผลงาน สร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
เป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สุวิมล

นามสกุล วิมลกาญจนา

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นาย

ชื่อ บุญสืบ

นามสกุล ขลิบเพ็ง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทและหนา้ทีใ่นการดําเนินการสง่เสริมและสนับสนุนงาน
ดา้นศิลปะร่วมสมัยสูร่ะดับสากล ทัง้ดา้นการสร้างสรรคง์านศิลปกรรมและการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้การ
สร้างเครือขา่ยความร่วมมือทัง้ในและตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นประตูสร้างความสัมพันธเ์พื่อการมีสว่นร่วมทางศิลป
วัฒนธรรมกับสังคมโลก และกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย และขยายไปสูค่วามเป็น
สากล โดยการสง่เสริมตอ่ยอดและแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทย อาทิ
สาขาทัศนศิลป์ รวมถึงการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในระดับมหกรรม หรือเทศกาลศิลปะนานาชาติโดย
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เพื่อตอบสนองตอ่นโยบายการใช้มิติทางศิลปะสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์การสร้างรายไดจ้ากตน้ทุน
และทรัพยากรทางวัฒนธรรมการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วดา้นศิลปวัฒนธรรม และนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งกระทรวง
วัฒนธรรมมีนโยบาย สง่เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วัฒนธรรม และบริการทีม่ีมูลคา่สูง โดยเริม่จากสินคา้
และการบริการทางวัฒนธรรมทีม่ีศักยภาพ 5 F ประกอบดว้ย มวยไทย (Fighting), ผา้ไทยและการออกแบบแฟชัน่
(Fashion),อาหาร (Food), ภาพยนตร์และวิดีทัศน ์(Film) และการอนุรักษแ์ละขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสูร่ะดับโลก
(Festival) จากความสําเร็จของการจัดโครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018
ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งไดร้ับผลตอบรับจากสื่อทัง้ในและตา่งประเทศเป็นอยา่งดี สามารถเพิม่จํานวนนักทอ่งเทีย่วไดถ้ึง
2,600,000 คน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึง 864 ลา้นบาท สร้างรายได ้รายรับภาษีของจังหวัดกระบีม่ากกวา่
323 ลา้นบาทในช่วงเวลาการจัดงาน สร้างอาชีพและการจ้างงานมากกวา่ 3,300 อัตรา ซึ่งเป็นการสง่เสริมศักยภาพความ
ร่วมมือของคนในชุมชน สร้างความรักและภาคภูมิใจให้แกค่นในชุมชนและประชาชนชาวกระบี ่ตลอดจนพัฒนาภาพ
ลักษณเ์ชิงบวกในมิติศิลปะสร้างสรรคใ์ห้แกจ่ังหวัดกระบีแ่ละประเทศไทย นับเป็นผลสําเร็จทีเ่ห็นภาพอยา่งชัดเจนในการ
ดําเนินทีผ่า่นมา สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงกําหนดจัด โครงการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand
Biennale, Chiangrai 2022 ขึ้น ระหวา่งเดือนธันวาคม 2565 – มีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อสร้างรายไดจ้าก
ตน้ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การใช้มิติทางศิลปะสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรค ์การพัฒนาคุณภาพแหลง่ทอ่งเทีย่ว สินคา้
และบริการดา้นการทอ่งเทีย่วเพื่อเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วดา้นศิลปวัฒนธรรมผา่นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ
เทศกาลศิลปะนานาชาติ ซึ่งตอบสนองตอ่นโยบายประเทศไทย 4.0 และนโยบายสง่เสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรคข์องกระทรวงวัฒนธรรม และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินไดม้ี เวทีในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์
สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและคน้หาตัวตนสูค่วามเป็นเลิศ ดา้นศิลปะ ไดเ้รียนรู้ แลกเปลีย่นกระบวนการสร้างสรรค์
ผลงานและแนวคิดจากศิลปินในระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานเพื่อกา้วสูก่ารเป็นศิลปินมืออาชีพใน
เวทีระดับสากล รวมถึงการสร้างเครือขา่ย ความร่วมมือเพื่อกา้วสูค่วามเป็นสากลในอนาคต การดําเนินงานดังกลา่วจะเป็น
การบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งในนามของรัฐบาลไทย ไดแ้ก ่ประชาชน ชุมชน ชาวบา้น ผูป้ระกอบการ
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด เชียงราย เครือขา่ยหอศิลป์ ศิลปินไทย และตา่งประเทศ เป็นตน้ โดยผลลัพธจ์าก
การดําเนินโครงการจะสามารถเพิม่จํานวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและตา่งชาติให้แกจ่ังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในเมือง
ศิลปะทีก่ระทรวงวัฒนธรรมไดค้ัดเลือกไว ้สามารถเพิม่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วในมิติทางศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์ตลอดจนเพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่ว นอกจากนี ้ยังสามารถสร้างมูลคา่ทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรม สร้างสรรค ์สาขาทัศนศิลป์ให้กับวงการศิลปะไทย

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสง่เสริมบทบาทของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในการสร้างคุณคา่และมูลคา่ให้แกง่าน
ศิลปวัฒ นธรรมร่วมสมัย และสง่เสริมสนับสนุนการเผยแพร่แลกเปลีย่นงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ใน
ระดับนานาชาติ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะและการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัยของไทย
ให้เป็นทีย่อมรับในระดับสากล 3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและคน้หาตัวตนสูค่วามเป็นเลิศดา้นศิลปะ และ
พัฒนาศิลปินไทยสูค่วามกา้วหนา้ในสายอาชีพ 4. เพื่อสร้างรายไดจ้ากตน้ทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม การใช้มิติทาง
ศิลปะสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการทอ่งเทีย่วดา้นศิลปวัฒนธรรมผา่นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของเทศกาลศิลปะ
นานาชาติ

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. การคัดเลือกและเตรียมการสร้างสรรคผ์ลงานเพื่อนํามาจัดแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยนานาชาติระดับโลก จํานวน
ไมน่อ้ยกวา่ 15 ผลงาน 2. การจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธโ์ครงการและให้ความรู้แกป่ระชาชน ศิลปิน
และผูส้นใจศิลปะ โดยภัณฑารักษ ์ศิลปิน และนักวิชาการศิลปะ จํานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 ครัง้

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. สร้างรายไดจ้ากตน้ทุนทรัพยากรทางวัฒนธรรม และเพิม่รายไดด้า้นการทอ่งเทีย่ว ดา้นศิลปวัฒนธรรมผา่นการจัด
กิจกรรมในรูปแบบของมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก 2. การใช้มิติทางศิลปะสูเ่ศรษฐกิจสร้างสรรคเ์พื่อสร้างมูลคา่ให้
แกง่านทัศนศิลป์ ผลงานศิลปะร่วมสมัย และสร้างรายไดสู้ชุ่มชน 3. งานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ไดร้ับสง่เสริมและ
สนับสนุนให้มีการเผยแพร่แลกเปลีย่นขยายบทบาท และศักยภาพของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรมไปสูร่ะดับนานาชาติมากขึ้น 4. ไดพ้ัฒนาความคิดสร้างสรรคแ์ละกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานให้แกศ่ิลปิน
ไทยเพื่อเป็นแบบอยา่งในการดําเนินงาน และกา้วสูค่วามเป็นเลิศและมืออาชีพระดับสากล 5. ไดพ้ัฒนาภัณฑารักษใ์ห้มี
โอกาสในการเรียนรู้เพิม่เติม พัฒนาทักษะการปฏิบัติ งานในเชิงวิชาการและการบริหารจัดการงานศิลปะร่วมสมัย 6. เกิด
การแลกเปลีย่นความรู้ ความเขา้ใจ สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะร่วมสมัยสาขาทัศนศิลป์ระหวา่งศิลปินไทยกับศิลปินตา่ง
ประเทศ นักวิชาการ และกลุม่ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะ 7. พัฒนาเครือขา่ยศิลปินและองคก์รศิลปะในระดับนานาชาติ
ใหม ่ๆ เพื่อความร่วมมือในระดับนานาชาติตอ่ไป



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. เพิม่รายไดด้า้นการทอ่งเทีย่วดา้นศิลปวัฒนธรรมและสร้างรายไดสู้ชุ่มชนผา่นการจัดกิจกรรมในรูปแบบของมหกรรม
ศิลปะนานาชาติระดับโลก 2. เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์ห้แกง่านทัศนศิลป์ 3. ขยายบทบาทและศักยภาพของ
ประเทศไทยในดา้นการสง่เสริมและบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสูร่ะดับนานาชาติมากขึ้น 4. พัฒนา
ความคิดสร้างสรรคแ์ละกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานให้แกศ่ิลปินไทยเพื่อกา้วสูค่วามเป็นเลิศและมืออาชีพระดับสากล
5. ไดพ้ัฒนาภัณฑารักษใ์ห้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิม่เติม พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในเชิงวิชาการและการบริหารจัดการ
งานศิลปะร่วมสมัย 6. เกิดการแลกเปลีย่นความรู้ ความเขา้ใจ สุนทรียศาสตร์ในงานศิลปะร่วมสมัยสาขา ทัศนศิลป์
ระหวา่งศิลปินไทยกับศิลปินตา่งประเทศ นักวิชาการ และกลุม่ประชาชนผูส้นใจงานศิลปะ 7. เพิม่เครือขา่ยศิลปินและ
องคก์รศิลปะในระดับนานาชาติ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1.เชิงปริมาณ 1.1 จํานวนผลงานทีเ่ตรียมสร้างสรรคข์ึ้นเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ 1.2 จํานวนภาคีเครือขา่ยความร่วมมือ
ในการพัฒนาสง่เสริมงานดา้นศิลปะร่วมสมัย 2. เชิงคุณภาพ 2.1 ผลงานศิลปะทีส่ร้างสรรคข์ึ้นใหมท่ีส่ัมพันธก์ับชุมชน
พื้นทีว่ัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ศิลปินไทยและตา่งประเทศ 2. ชุมชนและประชาชนในพื้นทีจ่ังหวัดเชียงราย 3. นักทอ่งเทีย่ว ผูส้นใจงานศิลป
วัฒนธรรม ทัง้คนไทยและตา่งประเทศ 4. นักวิชาการดา้นศิลปวัฒนธรรม 5. ภัณฑารักษ ์และนักบริหารจัดการโครงการ
ดา้นศิลปะ 6. สื่อมวลชนทัง้ในและตา่งประเทศ

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ประเทศ

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



กจิกรรม

1. การประชมุคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ประสานงา

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

1. การประชมุคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ประสานงานรายละเอยีดกจิกรรม วาง

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

12,730,000 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 12,730,000 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 3,564,400 บาท

ไตรมาสที ่2 3,819,000 บาท

ไตรมาสที ่3 2,800,600 บาท

ไตรมาสที ่4 2,546,000 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

12,730,000 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนเตรียมดําเนินการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนเตรียมดําเนินการ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนเตรียมดําเนินการ



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

1. การประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการฯ ประสานงานราย
ละเอียดกิจกรรม วางแผนและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนเตรียมดําเนินการ

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

2. การเดินทางไปประชุมเตรียมงาน และสํารวจพื้นที ่ณ จังหวัด
เชียงราย

คณะผูบ้ริหารของหนว่ยงาน ไดเ้ดินทางเขา้พบศาสตรเมธี ดร.เฉลิม
ชัย โฆษิตพิพัฒน ์ศิลปินแห่งชาติ เพื่อหารือ เกีย่วกับแนวทางการ
ดําเนินโครงการ Thailand Biennale Chiangrai 2023 โดยมี
นายกสมาคมขัวศิลปะ และผูแ้ทนจากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายเขา้ร่วมการหารือดว้ย ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุน่
จังหวัดเชียงราย พร้อมทัง้ไดเ้ยีย่มชมและหารือแนวทางการดําเนิน
การโครงการเชียงรายเมืองศิลปะ ณ หอศิลป์บา้นนายพรหมา
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เมื่อวันที ่27 ธันวาคม 2564

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

3. การแถลงขา่วโครงการ/กิจกรรม อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนเตรียมดําเนินการ

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

7. การดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงาน ในการดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงาน มีการ
ประชาสัมพันธโ์ครงการทัง้ในและตา่งประเทศผา่นทาง
www.thailandbiennale.org และ E-fulx ตัง้แตช่่วงเดือนตุลาคม -
ปัจจุบัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธแ์ละแนะนําให้ประชาชนทัว่ไป
สนใจเขา้มารับชมผลงาน

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัยในวงการศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย เกิด
การพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากล ทัดเทียมกับ
นานาชาติพัฒนาศิลปะร่วมสมัย ให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศ สูส่ากล กอ่
ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน สร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนา
ตนเอง เป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่นกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศ
มากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการพัฒนาตนเอง เป็นมนุษย ์ที่
สมบูรณส์มดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพ
แวดลอ้ม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ สง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการทอ่งเทีย่วเชิงศิลปวัฒนธรรมที่
มีศักยภาพในการรองรับกิจกรรม ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ ให้เป็นทีรู่้จักและดึงดูดนักทอ่งเทีย่ว สง่เสริมให้ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศเขม้แข็งและแขง่ขันได ้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

สง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว
ผา่นกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ ในระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ เกิดการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว
เชิงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้น
และมีขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วให้สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง สร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึง
ประสบการณส์ร้างสรรคง์านศิลปะร่วมสมัยให้กับบุคลากร และผูท้ี่
สนใจงานศิลปะร่วมสมัย โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของฐาน
บริการทีม่ีอยูใ่ห้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง ไปสูร่ะดับประเทศ และระดับ
นานาชาต ิ

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

3,564,400

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

4,558,180

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน - คณะผูบ้ริหารของหนว่ยงาน ไดเ้ดินทางเขา้พบศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ์ศิลปินแห่งชาติ เพื่อหารือ เกีย่ว
กับแนวทางการดําเนินโครงการ Thailand Biennale Chiangrai 2023 โดยมีนายกสมาคมขัวศิลปะ และผูแ้ทนจาก
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายเขา้ร่วมการหารือดว้ย ณ หอศิลป์แทนคุณ วัดร่องขุน่ จังหวัดเชียงราย พร้อมทัง้ได้
เยีย่มชมและหารือแนวทางการดําเนินการโครงการเชียงรายเมืองศิลปะ ณ หอศิลป์บา้นนายพรหมา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
เมื่อวันที ่27 ธันวาคม 2564 - ในการดําเนินงานโครงการตามแผนการดําเนินงาน มีการประชาสัมพันธโ์ครงการทัง้ใน
และตา่งประเทศผา่นทาง www.thailandbiennale.org และ E-fulx ตัง้แตช่่วงเดือนตุลาคม - ปัจจุบัน เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธแ์ละแนะนําให้ประชาชนทัว่ไปสนใจเขา้มารับชมผลงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี



 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทยสูส่ากล (วธ 0602-
65-0002)

กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยเ์ครือขา่ยสัมพันธแ์ละแหลง่ทุน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว โดยการสง่เสริมและสนับสนุน
ให้มี การเผยแพร่และแลกเปลีย่นผลงานศิลปะร่วมสมัย ซึ่งกอ่ให้เกิดความเคลื่อนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยของ
ประเทศไทย เกิดการพัฒนาความร่วมมือ ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากล
ทัดเทียมกับนานาชาติ เป็นพลวัตการแลกเปลีย่นและบูรณาการกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสาน
ความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะระหวา่งกันในทุกภาคสว่นให้มากยิง่ขึ้น รวมถึงการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวกในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กับศิลปิน วงการศิลปะและสังคมไทยในระยะยาวตอ่ไป รวมทัง้ ยังเป็นการปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่น
แหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ล
งาน สร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนาตนเอง เป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ ทีพ่ร้อม
สําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

เป้าหมาย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการสง่เสริมการสร้างสรรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่วผา่น
กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมี
ความสุขและเป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบดว้ย ความซ่ือสัตยส์ุจริตการมีจิต
สาธารณะ การเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ
ความเป็นธรรมทางสังคม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองทีด่ี

ประเด็น

1. การปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

1.4การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1. คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที ่21



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนา 4) ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อนุรักษพ์ัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทอ้งถิน่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม รณรงคส์ง่เสริมความเป็นไทยในระดับทอ้งถิน่และชุมชน จัดให้มี
พื้นทีม่รดกทางวัฒนธรรมของพื้นที ่สง่เสริมชุมชนให้เป็นฐานการสร้างวิถีชีวิตพอเพียง

เป้าหมาย คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิต
วิญญาณทีด่ี เขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

การปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม โดยการเสริมสร้างการสร้างสรรรคศ์ิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการทอ่งเทีย่ว ผา่น
กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน และการ
พัฒนาตนเองเป็นมนุษย ์ทีส่มบูรณ ์มีความพร้อมในทุกมิติ ตามมาตรฐานและสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม
จริยธรรม มีจิตวิญญาณทีด่ีเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้มดีขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนทีส่ะทอ้นการมี
คุณธรรมจริยธรรมเพิม่ขึ้น (ร้อยละตอ่ปี)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อตอ่การสร้างเสริมให้คนไทยเป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ ์(100101V06)

ปัจจัย กิจกรรมและแหลง่เรียนรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรม (100101F0606)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สมพร

นามสกุล พานทอง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ พรผกา

นามสกุล คงกะพันธ์

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล ศิลปวัฒนธรรมเปรียบเสมือนสมบัติอันมีคา่ สง่ตอ่สืบทอดจากบรรพบุรุษสูลู่กหลานมาอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน ถือเป็นภาพ
สะทอ้นของประวัติศาสตร์ตัง้แตอ่ดีตถึงปัจจุบัน และนําไปสูท่ิศทางการตอ่ยอดการดํารงอยูข่องศิลปวัฒนธรรมของแตล่ะ
ชนชาติ ความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมจึงเปรียบเหมือนเกราะป้องกันประเทศชาติจากการรุกลาของวัฒนธรรมอื่น ป้องกัน
ความลม่สลายของอาณาจักร เพราะศิลปวัฒนธรรมทีด่ี ยอ่มนํามาซึ่งความดีงาม เสริมสร้างสุนทรีย ์ความสร้างสรรค์
จรรโลงใจ กลอ่มเกลาจิตใจ สร้างความกลมเกลียวกัน ในสังคม ดังนัน้ ศิลปวัฒนธรรมจึงเป็นสิง่ลาคา่ทีไ่มส่ามารถสร้าง
ขึ้นไดเ้พียงระยะเวลาอันสัน้ แตต่อ้งอาศัยระยะเวลา ภูมิปัญญา ภูมิศาสตร์ ความเปลีย่นแปลงของธรรมชาติ และ
จินตนาการทีม่ากมายจึงจะกลายมาเป็นศิลปวัฒนธรรมอันเขม้แข็งของแตล่ะดินแดนดังในปัจจุบัน “แมน่าโขง” มีตน้
กําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผา่นบริเวณทีร่าบสูงทิเบต และไหลผา่นใน 6 ประเทศ ไดแ้ก ่สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (พมา่) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ประเทศไทย ประเทศกัมพูชา
และไหลออกสูท่ะเลจีนใตท้ีส่าธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ถือเป็นแมน่านานาชาติทีใ่หญท่ีสุ่ดในเอเชีย สําหรับใน
ประเทศไทยแมน่าโขงไดไ้หลเลาะเลียบผา่น 8 จังหวัด โดยจังหวัดแรกทีแ่มน่าโขงไหลเลาะเลียบชายแดนประเทศไทย คือ
จังหวัดเชียงราย ซึ่งเริม่ตน้บริเวณสามเหลีย่มทองคํา อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และไหลเขา้สูด่ินแดนลาวทีบ่ริเวณ
แกง่ผาได จากนัน้ไดไ้หลมาเลาะเลียบผา่นชายแดนไทยทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) อีกครัง้ โดยเริม่ที ่อําเภอ
เชียงคาน จังหวัดเลย ไหลเลียบผา่นจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัด
อํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี กอ่นจะไหลเขา้สูส่าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) อีกครัง้ การ
ไหลผา่นของแมน่าโขงจึงเป็นการไหลผา่นซึ่งกันและกันของวิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งอัตลักษณข์องวัฒนธรรมใน
แถบลุม่แมน่าโขงถือวา่เจริญงอกงามมาอยา่งยาวนาน พื้นทีม่ีความเขม้แข็งและเชื่อมโยงกัน ดังนัน้ การจะสง่เสริมและ
พัฒนาให้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมกลายเป็นเสนห์่ของพื้นที ่ตอ่ยอดไปสูก่ารทอ่งเทีย่วและเศรษฐกิจในดา้นอื่น จึงถือ
เป็นเรื่องทีค่วรสง่เสริมและดําเนินการอยา่งตอ่เนื่อง ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกลาคา่ ไมว่า่จะเป็นในรูป
แบบของวัตถุ วิถีชีวิต หรือประเพณีทีเ่ป็นเอกลักษณโ์ดดเดน่ กลายเป็นตน้ทุนทางวัฒนธรรมทีห่ลากหลาย นํามาซึ่งการ
ประยุกต ์ตอ่ยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชนท์ัง้ในเชิงของคุณคา่ทางจิตใจ การตระหนักรู้ของคนในชาติ และมูลคา่เชิง
เศรษฐกิจอันเกิดจากเสนห์่ดึงดูด ในรูปแบบของการทอ่งเทีย่วหรือการใช้สินคา้ และบริการของไทยในระดับภูมิภาค และ
นานาชาติ ในการแขง่ขันของสังคมโลกปัจจุบันนัน้ ศิลปวัฒนธรรมไดก้ลายเป็นเครื่องมือชิน้สําคัญ ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์เป็นสื่อกลางสร้างมิตรภาพ เชื่อมความสัมพันธแ์ละความเขา้ใจอันดีในทุกระดับศิลปวัฒนธรรมจึงถือ
เป็นตน้ทุนสําคัญทีช่่วยสร้างรายไดแ้ละสร้างภาพลักษณข์องประเทศให้เป็นทีป่ระจักษ ์กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาพื้นทีร่ะดับภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทีจ่ะพัฒนา
อีสานสูม่ิติใหม ่ให้เป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุม่แมน่าโขง ภายใตแ้ผนงานการสง่เสริมและพัฒนาการทอ่ง
เทีย่วเชิงประเพณีวัฒนธรรม สง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเทีย่ววิถีชีวิตลุม่แมน่าโขง ทัง้นี ้สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจสําคัญในการสนับสนุนและสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
และมองเห็นถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมทีน่อกจากคุณประโยชนใ์นการสานสัมพันธ ์ซึ่งกันและกันแลว้ ยังสามารถ
เป็นเครื่องมือชิน้สําคัญในการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจในระดับนานาชาติ ดังนัน้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุม่แมน่า
โขง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงเป็นโครงการทีมุ่ง่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และแลก
เปลีย่นองคค์วามรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหวา่งประเทศ อันจะนําไปสูก่ารตอ่ยอดทางเศรษฐกิจ ไมว่า่จะเป็นการ
สร้างมูลคา่ในเชิงการทอ่งเทีย่ว การสร้างมูลคา่สินคา้ทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ การสร้างมูลคา่เพิม่ในเชิงของ
การพัฒนางานให้เหมาะสมกับตลาดของไทยและนานาชาติ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณด์า้นศิลปวัฒนธรรมร่วมกันผา่นการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ระหวา่งศิลปินในพื้นทีแ่ละศิลปิน
ร่วมสมัย 2. เพื่อใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสนับสนุนการตอ่ยอดทางภูมิปัญญา นํานวัตกรรมมาผนวกดว้ยความคิด
สร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานทีม่ีความร่วมสมัยทีม่ีคุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 3. เพื่อใช้
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจกับนานาชาติ 4. เพื่อสนับสนุนให้ศิลปิน
และเครือขา่ย ไดม้ีพื้นทีใ่นการจัดแสดงผลงานศิลปะตามพันธกิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. การจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / การสาธิตและฝึกปฏิบัติงานดา้นศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย / การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / การจําหนา่ยผลงาน จํานวน 8 ครัง้ 2. การจัดทําวีดิ
ทัศนส์รุปผลการดําเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุม่แมน่าโขง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จํานวน 1 เรื่อง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ประชาชนไดม้ีโอกาสเขา้ร่วมงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยของไทย สร้างคา่นิยม ความภาคภูมิใจ จิตสํานึกทีด่ีงามทางศิลปะและวัฒนธรรม เห็นคุณคา่และมีสว่นร่วมใน
กิจกรรมทอ่งเทีย่วในมิติงานศิลปะร่วมสมัย พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ ์และกระตุน้ให้เกิดการแลกเปลีย่นเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน 2. ศิลปินร่วมสมัยและเครือขา่ย ไดม้ีพื้นทีใ่นการจําหนา่ยและจัดแสดงผลงาน รวมถึงแนวคิดในการสร้างสรรคใ์ห้
สาธารณชนไดช้ม 3. จังหวัดในบริเวณลุม่แมน่าโขงไดม้ีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสานสัมพันธอ์ันดีงาม ดา้นศิลป
วัฒนธรรมทีม่ีมาอยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. เกิดการเสริมสร้างอัตลักษณด์า้นศิลปวัฒนธรรมร่วมกันโดยผา่นการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย 2. เกิดการใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสนับสนุนการตอ่ยอดทางภูมิปัญญานํานวัตกรรมมาผนวกดว้ยความคิด
สร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานทีม่ีความร่วมสมัยทีม่ีคุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 3. ศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมในการสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ 4. ศิลปินและเครือขา่ย ไดม้ีพื้นทีใ่นการ
จัดแสดงผลงานศิลปะ ตามพันธกิจของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. จํานวนการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / การสาธิตและฝึกปฏิบัติงานดา้นศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย / การแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / การจําหนา่ยผลงาน 2. การผลิตสื่อวีดิทัศนส์รุปผลการ
ดําเนินโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุม่แมน่าโขง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ศิลปินผูส้ร้างสรรคผ์ลงานในการเผยแพร่ผลงานของตนเองสูส่าธารณชน 2. นักเรียน นักศึกษา ไดม้ีพื้นฐานองคค์วามรู้
ถึงวิวัฒนาการของศิลปะไทย และมีโอกาส ไดช้ื่นชมผลงานศิลปะในโอกาสจัดแสดงตา่ง ๆ 3. หนว่ยงานองคก์รศิลปะ
ภาคเอกชน ภาคราชการ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ไดม้ีโอกาสในการยืมผลงานศิลปะไปจัดแสดงหมุนเวียน
ในนิทรรศการตา่ง ๆ ระหวา่งประเทศ 4. ประชาชนผูส้นใจในงานศิลปะร่วมสมัย

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดทีม่ีอาณาเขตติดกับลุม่แมน่าโขง รวม 8 จังหวัด ไดแ้ก ่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม

กจิกรรม

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัเชยีงราย)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัเลย)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัหนองคาย)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดับงึกาฬ)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดันครพนม)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัมกุดาหาร)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัอํานาจเจรญิ)

กจิกรรมพัฒนาความรว่มมอืดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัและนําความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวดัอบุลราชธาน)ี



5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

4,226,100 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 4,226,100 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,183,400 บาท

ไตรมาสที ่2 1,267,800 บาท

ไตรมาสที ่3 929,700 บาท

ไตรมาสที ่4 845,200 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

4,226,100 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูร่ะหวา่งดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูร่ะหวา่งดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดเชียงราย)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดเลย)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดหนองคาย)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่4 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดบึงกาฬ)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่5 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดนครพนม)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่6 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดมุกดาหาร)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่7 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดอํานาจเจริญ)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

กิจกรรมหลักที ่8 ความกา้วหนา้

กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนํา
ความเป็นไทยสูส่ากล (จังหวัดอุบลราชธานี)

อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม
8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

มีการพัฒนาความร่วมมือดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนําความเป็นไทย ขยายไปสูค่วามเป็นสากลทัดเทียมกับ
นานาชาติกอ่ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายเท เชื่อมโยง และประสานความรู้ ความเขา้ใจทางศิลปะระหวา่งกันในทุกภาคสว่น
ให้มากยิง่ขึ้น ปลูกฝังคา่นิยมและวัฒนธรรม ผา่นแหลง่เรียนรู้และกิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาตา่ง ๆ กอ่
ให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงาน สร้างจิตสํานึกทีด่ี เกิดความภูมิใจในความเป็นไทย เกิดการพัฒนา
ตนเอง เป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมทีด่ีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น เกิดสังคมไทยมีความสุขและ
เป็นทีย่อมรับของนานาประเทศมากขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

กิจกรรมสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาตอ่ยอด สร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และการพัฒนาตนเองมี
ความพร้อมสมดุลทัง้ดา้นสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม และเขา้ใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขา้กับสภาพแวดลอ้ม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ



 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

่

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ โครงการทีมุ่ง่เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และ
แลกเปลีย่นองคค์วามรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหวา่งประเทศ
อันจะนําไปสูก่ารตอ่ยอดทางเศรษฐกิจ ไมว่า่จะเป็นการสร้างมูลคา่
ในเชิงการทอ่งเทีย่ว การสร้างมูลคา่สินคา้ทีไ่ดจ้ากการแลกเปลีย่น
องคค์วามรู้ การสร้างมูลคา่เพิม่ในเชิงของการพัฒนางานให้เหมาะ
สมกับตลาดของไทยและนานาชาต ิ

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

โครงการมีการพัฒนาศิลปะร่วมสมัยให้กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ทีจ่ะช่วยผลักดันศิลปวัฒนธรรมของประเทศสูส่ากล สง่ผลเชิงบวก
ในดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ให้สามารถดึงดูดและสร้างรายไดจ้าก
การทอ่งเทีย่ว เพิม่ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่ว
เพิม่สูงขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง โครงการสง่เสริมและพัฒนาให้วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรมกลาย
เป็นเสนห์่ของพื้นที ่พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมไปสูก่ารทอ่ง
เทีย่วและเศรษฐกิจทีเ่ติบโตอยา่งเขม้แข็ง ในระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ  

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,183,400

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

28,500

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน อยูร่ะหวา่งพิจารณาแผนการดําเนินกิจกรรมฯ ในแตล่ะจังหวัด รวม 8 จังหวัด เพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณ สําหรับ
ดําเนินกิจกรรมตอ่ไป

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/


กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

https://emenscr.nesdc.go.th/


โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสานใจรักษง์านศิลป์ถิน่แดนใต ้(วธ 0602-65-0003)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนยเ์ครือขา่ยสัมพันธแ์ละแหลง่ทุน

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ขม้แข็ง โดยประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกัน
อยา่งสันติสุขภายใตค้วามแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความเขา้ใจเห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ไดร้ับการพัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชน
อยูด่ี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน เกิดสังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ความมัน่คง

เป้าหมาย 2. ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสุขดีขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใต ้ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชนอยูดี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบันเกิดสังคม
พหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

ดัชนีชีว้ัดความสุขของประชากรไทย (อันดับ)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ความมัน่คง

ประเด็น

2. การป้องกันและแกไ้ขปัญหาทีม่ีผลกระทบตอ่ความมัน่คง

ประเด็นการดําเนินการทีส่ําคัญ

2.1 การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน

เป้าหมาย

1. ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสุข



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

แนวทางการพัฒนา 11) รักษาความมัน่คงและผลประโยชนข์องชาติพื้นทีช่ายแดน มุง่สร้างกลไกให้เกิดการบูรณาการในการทํางานร่วมกัน
หนว่ยงานหลักมีการทํางานทีม่ีความสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน องคก์รตา่ง ๆ ทีป่ฏิบัติงานในพื้นทีช่ายแดนมี
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมทีท่ันสมัยเทา่ทันตอ่ภัยคุกคาม มีการสร้างและพัฒนาองคค์วามรู้
ให้แกบุ่คลากรให้เทา่ทันตอ่สถานการณ ์และมีกลไกทีม่ีประสิทธิภาพในการแกไ้ขปัญหาความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ
โดยมีแนวคิดในการดําเนินการทีส่ําคัญประกอบดว้ย (1) การแกไ้ขปัญหา โดยบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงาน
เพื่อการบริหารจัดการพื้นทีช่ายแดน สร้าง ปรับปรุง และเพิม่ประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานของดา่นพรมแดน จัดสร้าง
ฐานขอ้มูลขนาดใหญ ่และองคค์วามรู้เพื่อประโยชนใ์นการบริหารจัดการชายแดนดา้นความมัน่คง และการจัดการปัญหา
เขตแดน (2) การป้องกันปัญหา โดยเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับชุมชนในบริเวณพื้นทีช่ายแดนไทยและประเทศเพื่อน
บา้นและสร้างการมีสว่นร่วมในการป้องกันภัยจากอาชญากรรม จัดระเบียบพื้นทีช่ายแดนดา้นความมัน่คงให้พร้อมตอ่การ
พัฒนาให้มีศักยภาพทางดา้นเศรษฐกิจ และ (3) การเสริมความมัน่คงโดยจัดหา เพิม่ศักยภาพ และพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการบริหารจัดการพื้นทีช่ายแดน สง่เสริมความร่วมมือกับประเทศรอบบา้นในการสร้างความปลอดภัยใน
พื้นทีเ่สีย่ง เสริมสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนมีทัศนคติทีด่ีตอ่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น และพัฒนา
ประสิทธิภาพผูป้ฏิบัติงาน

เป้าหมาย 2. ภาคใตม้ีความสงบสุข ร่มเย็น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใตค้วามแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชนอยูด่ี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน เกิด
สังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

จํานวนงบประมาณดา้นความมัน่คงในการแกไ้ขปัญหาความรุนแรง
ในพื้นทีจ่ังหวัดชายแดนใตล้ดลง

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

ปริมาณการเขา้-ออกของนักทอ่งเทีย่ว และมูลคา่การลงทุนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ สังคมพหุวัฒนธรม (010202V04)

ปัจจัย การปลูกฝังจิตสํานึก และทัศนคติทีด่ีตอ่การยอมรับความแตกตา่ง และอยูร่่วมกันภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรม
(010202F0403)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ภายใตแ้ผนงาน บูรณาการขับเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ สมพร

นามสกุล พานทอง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ ปุณรดา

นามสกุล แสงสมบูรณ์

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093751

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สังคมไทยในชุมชนทอ้งถิน่พื้นทีจ่ังหวัดชายแดนภาคใต ้เป็นสังคมทีม่ีการดํารงชีวิตแบบพหุวัฒนธรรม ดว้ยความเอื้อ
อาทร มีนาใจไมตรี และมีประเพณีวัฒนธรรมทอ้งถิน่เป็นกรอบวิถีไทยทีม่ีมาอยา่งยาวนานไมว่า่จะเป็นวิถีชีวิตอาหาร
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ลว้นเป็นรากฐานสําคัญทีบ่ง่บอกถึงภูมิปัญญาองคค์วามรู้ มีอัตลักษณเ์ฉพาะของทอ้ง
ถิน่ ตลอดจนคติความเชื่อทีม่ีหลากหลายวัฒนธรรม ทําให้วิถีการดําเนินชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในภาคใตม้ีความโดด
เดน่และแตกตา่งจากภูมิภาคอื่น ๆ แตใ่นปัจจุบันดว้ยปัจจัยดา้นความมัน่คงในพื้นที ่กอ่ให้เกิดผลกระทบตอ่การดําเนิน
ชีวิตของชุมชนทอ้งถิน่ทําให้พื้นทีด่ังกลา่วเป็นพื้นทีพ่ิเศษทีค่วรไดร้ับการสง่เสริมและสนับสนุนให้กลับมาเป็นเมืองแห่ง
สีสันและความสงบสุข ในปี พ.ศ. 2558 - 2564 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ไดด้ําเนิน
โครงการผา้ไทยร่วมสมัยชายแดนใต ้ดว้ยเล็งเห็นถึงคุณคา่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมทีม่ีในพื้นที ่4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่มรดกทางภูมิปัญญาประเภทสิง่ทอ ทีม่ีความหลากหลาย และ มีเอกลักษณท์ีโ่ดดเดน่
ในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี
สะบา้ยอ้ย)ตามความตอ้งการตามแผนชุมชนหมูบ่า้น (จุลภาค) โดยกองอํานวยการรักษา ความมัน่คงภายในภาค 4 สว่น
หนา้ (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) และไดส้ง่เสริมการออกแบบลายผา้ร่วมสมัยและผลิตภัณฑข์องชุมชน โดยให้ความรู้ความ
เขา้ใจในงานศิลปวัฒนธรรมแกชุ่มชน มีการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะลายผา้รูปแบบใหม ่และผลิตภัณฑจ์ากผา้ เพื่อใช้ให้
เกิดประโยชนต์อ่การดํารงชีวิตของชุมชนตนเอง และเกิดการสร้างรายได ้ทัง้นี ้ยังผลให้เกิดการสร้างจิตสํานึกรักและความ
ภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของทอ้งถิน่ ทําให้เกิดการพัฒนาลวดลายผา้ร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบเกิดการสร้างรายไดเ้พิม่
ให้กับชุมชนจากผูป้ระกอบการ ดา้นการออกแบบและตัดเย็บ เครื่องแตง่กาย โดยสร้างความตระหนักในคุณคา่และนํามา
สูค่วามตอ้งการจากภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและนานาชาติ โดยเนน้ให้เกิดการผลิตผลงานออกสูต่ลาดไดจ้ริง ทัง้นี้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานฯ มีแผนการดําเนินโครงการพัฒนาผา้ไทยร่วมสมัยชายแดนใต ้โดยการออกแบบ
ลายผา้ร่วมสมัยในพื้นทีแ่ละพัฒนาผลิตภัณฑเ์พื่อเป็นสินคา้ทีร่ะลึกทีม่ีความทันสมัยมากยิง่ขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน
สร้างรายไดใ้นพื้นทีต่ลอดจนสร้างการรับรู้ กระตุน้ความตอ้งการซื้อจากภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศไทยและจากนานา
ประเทศ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและเพิม่พูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรคง์านศิลปะการออกแบบเครื่องแตง่กายร่วมสมัย
และเปิดพื้นทีใ่ห้กับศิลปินไทย ศิลปินในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ไดร่้วมสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน 2. เพื่อสง่เสริมการแลกเปลีย่นประสบการณ ์และองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่และศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค ์อันเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท ์และการอยูร่่วมกัน
แบบพหุวัฒนธรรม 3. เพื่อสนับสนุนการตอ่ยอดทางภูมิปัญญา ผนวกดว้ยความคิดสร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วม
สมัยทีม่ีคุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4. เพื่อสร้างสุนทรียะและความซาบซึ้งในคุณคา่ของ
งานศิลปะร่วมสมัย

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรคง์านศิลปะการออกแบบเครื่องแตง่กายร่วมสมัยของ
ชุมชน มีผลงานจากลวดลายผา้ร่วมสมัย และผลิตภัณฑจ์ากลายผา้ร่วมสมัย 2. เกิดการแลกเปลีย่นประสบการณ ์และองค์
ความรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค ์และเผยแพร่สู่
ระดับนานาชาติ 3. เกิดผลิตภัณฑท์ีต่อ่ยอดมาจากภูมิปัญญาจากความคิดสร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยทีม่ี
คุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรมทัง้ในระดับประเทศและนานาชาติ 4. ชุมชนเกิดสุนทรียะและ
ความซาบซึ้งในคุณคา่ของงานศิลปะร่วมสมัย

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. เพื่อพัฒนาและเพิม่พูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรคง์านศิลปะการออกแบบเครื่องแตง่กายร่วมสมัย
และเปิดพื้นทีใ่ห้กับศิลปินไทยศิลปินในพื้นทีช่ายแดนภาคใต ้ไดร่้วมสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ตอ่
สาธารณชน 2. เพื่อสง่เสริมการแลกเปลีย่นประสบการณ ์และองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่และศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค ์อันเป็นสื่อกลางในการสร้าง ความสมานฉันท ์และการอยูร่่วมกัน
แบบพหุวัฒนธรรม 3. เพื่อสนับสนุนการตอ่ยอดทางภูมิปัญญา ผนวกดว้ยความคิดสร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วม
สมัยทีม่ีคุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4. เพื่อสร้างสุนทรียะและความซาบซึ้งในคุณคา่ของ
งานศิลปะร่วมสมัย

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. กลุม่เป้าหมายในพื้นที ่3 จังหวัด 4 อําเภอ ไดร้ับการพัฒนาและเพิม่พูนทักษะความรู้ความสามารถ และมีพื้นทีใ่นการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัยประเภทสิง่ทอ 2. เกิดการแลกเปลีย่นองคค์วามรู้ดา้นศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่และศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยระหวา่งศิลปินนักออกแบบในพื้นทีแ่ละศิลปินร่วมสมัยทีม่ีชื่อเสียง กอ่ให้เกิดแรงบันดาลใจและความ
คิด สร้างสรรคอ์ันเป็นสื่อกลางในการสร้างความสมานฉันท ์และการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใตส้ังคมพหุวัฒนธรรม 3.
มรดกทางภูมิปัญญาในชุมชนชายแดนใตไ้ดร้ับการพัฒนาตอ่ยอดดว้ยความคิดสร้างสรรค ์เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัย
ทีม่ีคุณคา่ทางจิตใจ และมีมูลคา่ในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม 4. กลุม่เป้าหมายเกิดสุนทรียะและความซาบซึ้งในคุณคา่
ของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1. กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากผา้ไทยร่วมสมัย ชายแดนใต ้- ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ จํานวน 300 คน 2.
กิจกรรมการพัฒนาเครื่องแตง่กายและตน้แบบผลิตภัณฑผ์า้ไทยร่วมสมัย ชายแดนใต ้- กลุม่ผูป้ระกอบการดา้นสิง่ทอที่
เขา้ร่วมโครงการ จํานวน 14 กลุม่ - ผลงานการออกแบบเครื่องแตง่กาย จํานวน 28 ผลงาน - ผลิตภัณฑต์น้แบบจาก
ชุมชน จํานวน 28 ผลงาน 3. กิจกรรมจัดแสดงแฟชัน่โชวแ์ละนิทรรศการ - ผูเ้ขา้ชมมากกวา่ 5,000 คน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ผูป้ระกอบการ/กลุม่ผลิตภัณฑช์ุมชนดา้นสิง่ทอในชุมชนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(จ. ปัตตานี ยะลา
นราธิวาส) และ 4 อําเภอของสงขลา (อ.จะนะ เทพา นาทวี สะบา้ยอ้ย) 2. นักออกแบบเครื่องแตง่กายรุ่นใหม ่3. กลุม่สตรี
กลุม่เยาวชน และผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเหตุการณค์วามไมส่งบ 4. ประชาชนทัว่ไป

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

ผูป้ระกอบการดา้นสิง่ทอในชุมชนในพื้นที ่3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้(จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส) และ 4 อําเภอของ
จังหวัดสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบา้ยอ้ย)

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม

กจิกรรม

กจิกรรมการอบรมการพัฒนาผลติภณัฑจ์ากผา้ไทยรว่มสมยัช

กจิกรรมการพัฒนาเครื�องแตง่กายและตน้แบบผลติภณัฑผ์า้ไ

กจิกรรมจัดแสดงแฟชั�นโชวแ์ละนทิรรศการ

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

กจิกรรมการอบรมการพัฒนาผลติภณัฑจ์ากผา้ไทยรว่มสมยัชายแดนใต ้

กจิกรรมการพัฒนาเครื�องแตง่กายและตน้แบบผลติภณัฑผ์า้ไทยรว่มสมยัชายแดนใต ้

กจิกรรมจัดแสดงแฟชั�นโชวแ์ละนทิรรศการ

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน



แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

4,362,300 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 4,362,300 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 1,221,500 บาท

ไตรมาสที ่2 1,308,700 บาท

ไตรมาสที ่3 959,700 บาท

ไตรมาสที ่4 872,400 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

4,362,300 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากผา้ไทยร่วมสมัย
ชายแดนใต้

อยูร่ะหวา่งการประสานงานและเตรียมดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการพัฒนาเครื่องแตง่กายและตน้แบบผลิตภัณฑผ์า้ไทยร่วม
สมัยชายแดนใต้

อยูร่ะหวา่งการประสานงานและเตรียมดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

กิจกรรมจัดแสดงแฟชัน่โชวแ์ละนิทรรศการ อยูร่ะหวา่งการประสานงานและเตรียมดําเนินกิจกรรม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใต ้ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชนอยูด่ี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน เกิด
สังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใต ้ความแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชนอยูด่ี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน เกิด
สังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

ประชาชนไดเ้ขา้ถึงกิจกรรมสง่เสริมการอยูร่่วมกันอยา่งสันติสุขภายใตค้วามแตกตา่งทางวัฒนธรรม ไดม้ีความรู้ความ
เขา้ใจ เห็นคุณคา่ตอ่การนํามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาแกไ้ขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตไ้ดร้ับการ
พัฒนาเพื่อเพิม่มูลคา่สินคา้และบริการ ทําให้ประชาชนอยูด่ี กินดี มีความสุข แกไ้ขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบัน เกิด
สังคมพหุวัฒนธรรมทีเ่ข็มแข็ง

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัยในชุมชนทอ้งถิน่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชนต์อ่การดํารงชีวิต
ของชุมชนตนเอง และเกิดการสร้างรายไดใ้นพื้นทีแ่ละพัฒนา
ผลิตภัณฑเ์พื่อเป็นสินคา้ทีร่ะลึกทีม่ีความทันสมัยมากยิง่ขึ้น เพื่อให้
เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้นพื้นทีต่ลอดจนสร้างการรับรู้
กระตุน้ความตอ้งการซื้อจากภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศไทยและ
จากนานาประเทศ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัยในชุมชนทอ้งถิน่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชนต์อ่การดํารงชีวิต
ของชุมชนตนเอง และเกิดการสร้างรายไดใ้นพื้นทีแ่ละพัฒนา
ผลิตภัณฑเ์พื่อเป็นสินคา้ทีร่ะลึกทีม่ีความทันสมัยมากยิง่ขึ้น เพื่อให้
เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้นพื้นทีต่ลอดจนสร้างการรับรู้
กระตุน้ความตอ้งการซื้อจากภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศไทยและ
จากนานาประเทศ เป็นการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและ
มีขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น ผา่นทาง
โครงการ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง เกิดการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมัยในชุมชนทอ้งถิน่พื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต ้เพื่อใช้ให้เกิดประโยชนต์อ่การดํารงชีวิต
ของชุมชนตนเอง และเกิดการสร้างรายไดใ้นพื้นทีแ่ละพัฒนา
ผลิตภัณฑเ์พื่อเป็นสินคา้ทีร่ะลึกทีม่ีความทันสมัยมากยิง่ขึ้น เพื่อให้
เกิดการสร้างงาน สร้างรายไดใ้นพื้นทีต่ลอดจนสร้างการรับรู้
กระตุน้ความตอ้งการซื้อจากภูมิภาคอื่น ๆ ภายในประเทศไทยและ
จากนานาประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้
เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

1,221,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

60,000

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน และสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน อยูร่ะหวา่งการประสานงานและเตรียมดําเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี
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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม (วธ 0604-65-0002)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม โดยนําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขา
ตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจใน
การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคมสร้างภาพลักษณ ์สร้างรายได้
เขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของ
ชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การทอ่งเทีย่ว

เป้าหมาย 1. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรม และนําไปใช้
ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่
ทางสังคม สร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่วและสร้างรายได ้ให้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ร้อยละ)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา 1) สร้างคุณคา่และมูลคา่เพิม่ให้กับสินคา้และบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ทีม่ีเอกลักษณ์
เฉพาะถิน่ ไดแ้ก ่แหลง่อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกา่ ยา่นการคา้ วิถีชีวิตลุม่นา สินคา้
ชุมชน อาหารไทย และแพทยแ์ผนไทย เพื่อนํามาสร้างสรรคค์ุณคา่และมูลคา่ผา่นองคค์วามรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบเพื่อสร้างสรรคเ์ป็นสินคา้ รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ่ๆ ให้กับนักทอ่งเทีย่ว เช่น การ
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน การทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ การทอ่งเทีย่ววิถีพุทธ การทอ่งเทีย่วกลุม่มุสลิม
เป็นตน้

เป้าหมาย 2. เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น

ประเด็น

3. แมเ่หล็กการทอ่งเทีย่วระดับโลก

1. ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม

เป้าหมาย

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรคเ์พิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทาง
สังคม สร้างภาพลักษณส์ร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัย
ความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูง
ขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

จํานวนเมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ นวัตกรรมเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ (050102V02)

ปัจจัย กิจกรรมสร้างสรรค ์และวัฒนธรรมภายในชุมชน (050102F0202)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

2. พัฒนาอุตสาหกรรมทอ่งเทีย่วเชิงบูรณาการ

- สง่เสริมการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน บูรณาการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ กาญจนา

นามสกุล ตุม้กลีบ

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093571

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว

ชื่อ อจินไตย

นามสกุล เฮงรวมญาติ



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093571

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไดด้ําเนินโครงการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมมาตัง้แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยนําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้กลายเป็นสินคา้และ
บริการทางวัฒนธรรมทีไ่ดแ้รงบันดาลใจมาจากทุนวัฒนธรรมดัง้เดิมเพื่อให้นําไปใช้ขยายผลแกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจใน
การนําทุนทางวัฒนธรรมไปปรับใช้อยา่งสร้างสรรค ์สามารถสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนและประเทศ ซึ่งผลจากการดําเนิน
งานดังกลา่ว ไดร้ับการตอบรับและประสบความสําเร็จเป็นอยา่งดี ไมเ่พียงแตจ่ะไดผ้ลงานทีอ่อกแบบมาอยา่งสวยงามและ
แสดงถึงอัตลักษณท์อ้งถิน่จํานวน 140 ชุดผลงาน จาก 140 อําเภอใน 15 จังหวัด เทา่นัน้ หากยังเป็นการเผยแพร่ความรู้
ดา้นประวัติศาสตร์ในทอ้งถิน่ให้เป็นทีรู่้จักมากยิง่ขึ้น อีกทัง้ยังช่วยเสริมสร้างความรักและสามัคคีให้กับหนว่ยงานภาครัฐ
และเอกชนจากการร่วมแรงร่วมใจกันระดมความคิดเห็น และนํามาพัฒนาตอ่ยอดสินคา้และบริการจากตน้ทุนทาง
วัฒนธรรม เพื่อเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจในทอ้งถิน่ให้ดียิง่ขึ้น สอดคลอ้งกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
-2579) ในดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขันและดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน นอกจากนี ้ยังเชื่อม
โยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและการ
แขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษยอ์ีกดว้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดว้ยเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนารูปแบบสินคา้และบริการทางวัฒนธรรม ดว้ยการใช้องคค์วามรู้ดา้นศิลปะร่วมสมัย
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงไดด้ําเนินโครงการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมอยา่งตอ่
เนื่อง เพื่อนําไปพัฒนาตอ่ยอดในการสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนและสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว โดยไดเ้ลือกจังหวัดนําร่อง ทัง้จาก
โครงการ 12 เมืองตอ้งห้าม...พลาด และ 12 เมืองตอ้งห้ามพลาด...PLUS เมืองรอง 55 จังหวัด รวมทัง้จังหวัดอื่น ๆ ตาม
นโยบายหลักของรัฐบาล ในการพัฒนาพื้นทีเ่พื่อเสริมสร้างความมัน่คงของชาติไปสูก่ารปฏิบัติ ให้เกิดประโยชนต์อ่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยตอ้งเป็นจังหวัดทีม่ีอัตลักษณท์างวัฒนธรรมทีโ่ดดเดน่ มี
ศักยภาพในการพัฒนา และมีโครงสร้างพื้นฐานทีเ่พียงพอ ประกอบดว้ย 3 จังหวัด ไดแ้ก ่1) จังหวัดนา่น เป็นหนึ่งในเมือง
รอง 55 จังหวัด ตามแผนสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเพื่อกระตุน้การทอ่งเทีย่วในทอ้งถิน่ ทัง้ยังอยูใ่นเขตพัฒนาการทอ่งเทีย่ว
อารยธรรมลา้นนาและนา่น และยังอยูใ่น โครงการ 12 เมืองตอ้งห้าม...พลาด ตามแผนการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วของการ
ทอ่งเทีย่วแห่งประเทศไทย อีกทัง้ยังอยูร่ะหวา่งการเสนอขอเขา้เป็นเครือขา่ยเมืองสร้างสรรค ์(UNESCO Creative Cities
Network) ขององคก์ารยูเนสโกอีกดว้ย เมืองนา่น หรือทีม่ีชื่อเรียกในพงศาวดารวา่“นันทบุรี” เป็นจังหวัดทีม่ี
ประวัติศาสตร์ยาวนานมาตัง้แตพุ่ทธศตวรรษที ่18 ในอดีต เป็นนครรัฐขนาดเล็กริมแมน่านา่น ในความเป็นเมืองเล็ก
งดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา ยังสะทอ้นให้เห็นการผสมผสานทางศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธท์ัง้ดา้น
การเมือง การปกครอง ศาสนา รวมทัง้วิทยาการดา้นตา่ง ๆ กับกรุงสุโขทัย ลา้นนา พุกาม และลา้นช้าง โดยยังคง
เอกลักษณข์องความเป็นพื้นถิน่นา่นไวไ้ดอ้ยา่งสงา่งาม และเนื่องจากเมืองนา่นเป็นทีต่ัง้ของเมืองทีส่ําคัญในอดีต อาทิ
เวียงวรนคร (เมืองพลัว) เวียงศีรษะเกษ (เมืองงัว่) เวียงภูเพียงแช่แห้ง ฯลฯ จึงมีสถานทีท่างประวัติศาสตร์ โบราณคดี
แหลง่อารยธรรมโบราณตา่ง ๆ มากมาย ในปี พ.ศ. 2548 จึงไดม้ีการประกาศเขตพื้นทีเ่มืองเกา่นา่น และเวียงพระธาตุแช่
แห้ง เป็นพื้นทีอ่นุรักษแ์ละพัฒนาเมืองเกา่กลายเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทางวัฒนธรรมทีส่ําคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 2)
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหนึ่งในจังหวัดภายใตโ้ครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) มีอีกชื่อหนึ่งทีค่น
ทอ้งถิน่นิยมเรียกคือ “แปดริว้” เป็นเมืองอู่ขา้วอู่นาอุดมสมบูรณท์ีไ่ดช้ื่อวา่ แปดริว้ เพราะมีการนําปลาช่อนขนาดใหญม่า
แลอ่อกไดแ้ปดริว้ คําวา่“ฉะเชิงเทรา” เพีย้นมาจากคําเขมรวา่ “สตรึงเตรง” หรือ “ฉทรึงเทรา” ซึ่งแปลวา่ “คลองลึก” ครัน้
เรียกกันไปนาน เสียงก็เพีย้นกลายเป็น “ฉะเชิงเทรา” เป็นจังหวัดทีโ่ดดเดน่ดว้ยการเป็นร่มรื่นดว้ยสวนผลไม ้โดยเฉพาะ
มะมว่งพันธุด์ี นอกจากนี ้ยังเป็นเมืองเกา่แกร่ิมนาบางปะกง ประกอบดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่ีโบราณสถานสําคัญบง่บอก
ถึงความเป็นมาในอดีต เช่น ป้อมและซากแนวกําแพงเมืองฉะเชิงเทรา วัดโสธรวรารามวรวิหาร (วัดหลวงพอ่โสธร) วัดคู่
บา้นคูเ่มืองของฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดหลังเกา่ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ ์วัดจีนประชาสโมสรตลาดบา้นใหม ่และ
ศาลหลักเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ฯลฯ และมีแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ คือเขตรักษาพันธุส์ัตวป่์าเขาอ่างฤาไน และ
เขื่อนทดนาบางปะกง สินคา้ขึ้นชื่อของจังหวัด อาทิ มะมว่งนาดอกไมส้ีทอง บางคลา้ มะพร้าวนาหอม ขนมเป๊ียะแปดริว้
ขา้วหอมมะลิ ฯลฯ 3) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์อยูใ่นเขตพัฒนาการทอ่งเทีย่วฝ่ังทะเลตะวันตก (The Royal Coast หรือ
Thailand Riviera) ของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา เดิมชื่ อ “เมืองบางนางรม" หรือ "เมืองนารัง" คําวา่ "ประจวบ"
แปลวา่ประสบ พบปะ "คีรี" แปลวา่ภูเขา "ขันธ"์ แปลวา่หมูพ่วกกอง หมวด หรืออาจกลา่วไดว้า่ ประจวบคีรีขันธ ์คือเมือง
ทีม่ีภูเขาอยูร่วมกัน จังหวัดประจวบคีรีขันธเ์ป็นจังหวัดทีอ่ยูต่อนลา่งสุดของภาคกลาง จึงนับวา่เป็นประตูกอ่นสูจ่ังหวัดภาค
ใต ้เป็นเมืองทีม่ีชายฝ่ังทะเลยาวตลอดแนว จึงมีแหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลมากมายหลายแห่งทีข่ึ้นชื่อคือ “ชายทะเลหัวหิน”
เป็นทีต่ากอากาศทีม่ีชื่อเสียงเป็นทีรู่้จักกันดีของคนไทยมานาน นอกจากนีย้ังมีแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ีความสําคัญและทรงคุณ
คา่ทางประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีซึ่งเชื่อมโยงความผูกพันของอดีตทีเ่ป็นมา สถานทีท่อ่งเทีย่วสําคัญ
อาทิ หาดหัวหินถาพระยานคร พระราชวังไกลกังวล ทุง่สามร้อยยอด หมูบ่า้นไหมไทยจุดชมวิวเขาแดง วนอุทยาน
ปราณบุรี เป็นตน้



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ไดผ้ลงานการออกแบบสินคา้และบริการทางวัฒนธรรม โดยองคค์วามรู้ดา้นศิลปะร่วมสมัย ถ่ายทอดลงสูผ่ลงาน
สร้างสรรคจ์ากทุนทางวัฒนธรรมทอ้งถิน่ เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการสง่เสริม ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน
2. เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการออกแบบสินคา้และบริการทางวัฒนธรรมให้แกชุ่มชนสามารถนําความรู้ทีไ่ดไ้ปพัฒนา
ตอ่ยอด สร้างรายไดใ้ห้กับชุมชนอยา่งยัง่ยืน 3. เพื่อนําเอาองคค์วามรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยมาใช้พัฒนาตอ่ยอดสินคา้
และบริการทางวัฒนธรรมช่วยเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอีกทัง้ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธจ์ังหวัด ให้
เป็นทีรู่้จักมากขึ้น

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นการออกแบบทีแ่สดงถึงอัตลักษณช์ุมชนให้กับคนในทอ้งถิน่ จํานวน 3 ครัง้ (3 จังหวัด
จังหวัดละ 1 ครัง้) 2. ผลงานการออกแบบทีเ่กิดจากการตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเป้าหมาย จํานวน 34 ชุดผล
งาน (จาก 34 อําเภอ ใน 3 จังหวัด) 3. การจัดเก็บขอ้มูล ออกแบบและจัดพิมพห์นังสือรวบรวมผลงานการออกแบบและ
การจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1. ทุนทางวัฒนธรรมทอ้งถิน่ถูกนํามาพัฒนาตอ่ยอดอยา่งสร้างสรรค ์ผา่นการใช้องคค์วามรู้ดา้นศิลปะร่วมสมัยในการ
ออกแบบทีส่ะทอ้นอัตลักษณท์อ้งถิน่ 2. เกิดการบูรณาการระหวา่งชุมชน นักออกแบบ และผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ ในการ
ระดมความคิดเพื่อนําไปใช้ในการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงาน 3. สง่เสริมให้ชุมชนทอ้งถิน่มีความเขา้ใจในอัตลักษณ์
ทีแ่ทจ้ริงของตนเอง เกิดความภูมิใจในวัฒนธรรมทอ้งถิน่ของตน และสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการนําทุนทาง
วัฒนธรรมไปพัฒนาตอ่ยอด เพื่อเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับสินคา้และบริการทางวัฒนธรรมของชุมชน

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. ทุนทางวัฒนธรรมทอ้งถิน่ถูกนํามาพัฒนาตอ่ยอดอยา่งสร้างสรรค ์ผา่นการใช้องคค์วามรู้ ดา้นศิลปะร่วมสมัยในการ
ออกแบบสินคา้และบริการทางวัฒนธรรมทีส่ะทอ้นอัตลักษณท์อ้งถิน่ 2. เกิดการบูรณาการระหวา่งชุมชน นักออกแบบ
และผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ ในการระดมความคิดเห็นเพื่อใช้ในการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานทีแ่สดงถึงอัตลักษณ์
ทอ้งถิน่ 3. ชุมชนทอ้งถิน่มีความเขา้ใจในอัตลักษณท์ีแ่ทจ้ริงของตนเอง สามารถนําความรู้ไปเป็นแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรคผ์ลงานการออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว และนําไปพัฒนาตอ่ยอดเพื่อ เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจให้กับ
ชุมชนได้

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1.เชิงปริมาณ 1.1 องคค์วามรู้ดา้นการออกแบบและสร้างสรรคผ์ลิตภัณฑไ์ดร้ับการเผยแพร่ อยา่งนอ้ยจังหวัดละ 1 เรื่อง
1.2 สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมไดร้ับการพัฒนาตอ่ยอดดา้นการออกแบบทีแ่สดงถึงอัตลักษณท์อ้งถิน่ (3 จังหวัด มี
34 อําเภอ ไดแ้ก ่นา่น 15 อําเภอ ฉะเชิงเทรา 11 อําเภอ ประจวบคีรีขันธ ์8 อําเภอ) 1.3 การจัดพิมพห์นังสือรวบรวมผล
งานการออกแบบผลิตภัณฑท์ีแ่สดงถึง อัตลักษณท์อ้งถิน่ จํานวน 1,000 เลม่ 2. เชิงคุณภาพ 2.1 องคค์วามรู้ดา้นแนวคิด
และการออกแบบทีแ่สดงถึงอัตลักษณท์อ้งถิน่ จํานวน 1 เรื่อง

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. ชุมชนในจังหวัดนา่น ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ ์2. ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนา่น ฉะเชิงเทรา และ
ประจวบคีรีขันธ ์3. ประชาชนทัว่ไป

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

1. พื้นที ่3 จังหวัด ไดแ้ก ่นา่น ฉะเชิงเทรา และประจวบคีรีขันธ ์2. กรุงเทพมหานคร

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม

กจิกรรม

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒัน

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒัน

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒัน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒันธรรม (จังหวดัน่าน)

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒันธรรม (จังหวดัฉะเชงิเทรา)

กจิกรรมการสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยัเพื�อตอ่ยอดทนุทางวฒันธรรม (จังหวดัประจวบครีขีนัธ)์

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

2,337,500 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 2,337,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ



แหลง่เงิน

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 654,500 บาท

ไตรมาสที ่2 701,300 บาท

ไตรมาสที ่3 514,200 บาท

ไตรมาสที ่4 467,500 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

2,337,500 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูใ่นขัน้เตรียมการดําเนินงาน

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม
(จังหวัดนา่น)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประสานงานและเตรียมการลงพื้นทีเ่พื่อ
ดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม
(จังหวัดฉะเชิงเทรา)

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประสานงานและเตรียมการลงพื้นทีเ่พื่อ
ดําเนินกิจกรรม

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

กิจกรรมการสร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัยเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ)์

อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประสานงานและเตรียมการลงพื้นทีเ่พื่อ
ดําเนินกิจกรรม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกชุ่มชนเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคมสร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว
และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

เกิดการออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรม และนําไปใช้ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการ
ปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคม สร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดใ้น
ประเทศทีเ่พิม่ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกเ่มืองและชุมชน เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคม สร้างภาพลักษณแ์ละรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการ
ทอ่งเทีย่วในเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ สินคา้และบริการทีไ่ดรั้บการสร้างสรรคแ์ละนําไปใช้ขยายผลให้แก่
เมืองและชุมชน ให้เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคมที่
เขม้แข็งและแขง่ขันได ้ 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

การออกแบบสินคา้และบริการทางวัฒนธรรม โดยองคค์วามรู้ดา้น
ศิลปะร่วมสมัย ทีถ่่ายทอดลงสูผ่ลงานสร้างสรรคจ์ากทุนทาง
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ เป็นการสง่เสริม ศักยภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้กับชุมชน สร้างรายไดแ้ละขีดความสามารถในการแขง่ขัน
จากการทอ่งเทีย่วทีเ่กิดจากการสร้างสรรคส์ินคา้และบริการทาง
วัฒนธรรม 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- สง่เสริมการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว โครงการไดส้ง่เสริมการพัฒนาตอ่ยอดสร้างรายไดใ้ห้แกเ่มืองและ
ชุมชน โดยสง่เสริมการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วทีเ่กิดจากการ
สร้างสรรคส์ินคา้และบริการทางวัฒนธรรมใหี้ส่ามารถเพิม่มูลคา่ทาง
เศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคม  

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

654,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

32,050

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการประสานงานและเตรียมการลงพื้นทีเ่พื่อดําเนินกิจกรรม

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี
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โครงการ/การดําเนินการ: โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสูก่ารเป็นเมืองแห่งศิลปะ (วธ 0604-65-0003)
กระทรวงวัฒนธรรม สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

สถานะ อนุมัติแลว้

M.1 แนวทางการพัฒนาของแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรง

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับยุทธศาสตร์ชาติทีท่า่นเลือก

ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน

 

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน

 

อธิบายความสอดคลอ้งของ
โครงการกับยุทธศาสตร์ชาติที่

ทา่นเลือก

ดําเนินการผา่นโครงการสง่เสริมการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม โดยนําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขา
ตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจใน
การปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคมสร้างภาพลักษณ ์สร้างรายได้
เขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของ
ชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์
ชาติ

แผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การทอ่งเทีย่ว

เป้าหมาย 1. ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศเพิม่ขึ้น

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนแมบ่ท

ประเด็น

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรม และนําไปใช้
ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่
ทางสังคม สร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่วและสร้างรายได ้ให้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน

ตัวชีว้ัดของแผนแมบ่ทประเด็น ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

สัดสว่นผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศดา้นการทอ่งเทีย่วตอ่
ผลิตภัณฑม์วลรวมในประเทศ (ร้อยละ)

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับเป้าหมายและตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย

แผนยอ่ย แผนยอ่ยการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนา 1) สร้างคุณคา่และมูลคา่เพิม่ให้กับสินคา้และบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ทีม่ีเอกลักษณ์
เฉพาะถิน่ ไดแ้ก ่แหลง่อุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกา่ ยา่นการคา้ วิถีชีวิตลุม่นา สินคา้
ชุมชน อาหารไทย และแพทยแ์ผนไทย เพื่อนํามาสร้างสรรคค์ุณคา่และมูลคา่ผา่นองคค์วามรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
การออกแบบเพื่อสร้างสรรคเ์ป็นสินคา้ รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม ่ๆ ให้กับนักทอ่งเทีย่ว เช่น การ
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร การทอ่งเทีย่วโดยชุมชน การทอ่งเทีย่วเชิงนิเวศ การทอ่งเทีย่ววิถีพุทธ การทอ่งเทีย่วกลุม่มุสลิม
เป็นตน้

เป้าหมาย 2. เมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น

ประเด็น

3. แมเ่หล็กการทอ่งเทีย่วระดับโลก

1. ทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรม

เป้าหมาย

2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูงขึ้น



สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ

ความสอดคลอ้งของโครงการ
กับเป้าหมายของแผนยอ่ย

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรคเ์พิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทาง
สังคม สร้างภาพลักษณส์ร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัย
ความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูง
ขึ้น

ตัวชีว้ัดของแผนยอ่ย ตัวชีว้ัด Contribution ตอ่เป้าหมายเมื่อเสร็จสิน้โครงการ

จํานวนเมืองและชุมชนทีม่ีศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

สรุปความสอดคลอ้งของโครงการกับองคป์ระกอบกับปัจจัย

องคป์ระกอบ นวัตกรรมเพื่อตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิน่ (050102V02)

ปัจจัย กิจกรรมสร้างสรรค ์และวัฒนธรรมภายในชุมชน (050102F0202)

M.1 ความเชื่อมโยงกับแผนระดับตา่งๆ

แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งโดยตรง

แผนการปฏิรูปประเทศดา้นที่
เกีย่วขอ้งในระดับรอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

 

เป้าหมายรวม

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมีขีดความ

สามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที ่3 : การสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ขันไดอ้ยา่งยัง่ยืน

แนวทางการพัฒนา

2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขง่ขันของภาคการผลิตและ

บริการ

3. การพัฒนาภาคบริการและการทอ่งเทีย่ว

1. เสริมสร้างขีดความสามารถการแขง่ขันในเชิงธุรกิจของภาค

บริการทีม่ีศักยภาพทัง้ฐานบริการเดิมและฐานบริการใหมเ่พื่อสง่

เสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอ้ยา่งเขม้แข็ง

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้

แข็ง



แผนระดับที ่2 
แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม. วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนระดับที ่3 ตามมติ ครม.
วันที ่4 ธันวาคม 2560

แผนปฏิบัติการดา้นสง่เสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (พ.ศ. 2563 – 2565)

ความสอดคลอ้งกับสว่นทีเ่กีย่วขอ้งอื่น

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
รัฐบาลหลัก

ความสอดคลอ้งกับนโยบาย
เร่งดว่นของรัฐบาล

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

มติครม.ทีเ่กีย่วขอ้ง

อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

2. ขอ้มูลทัว่ไป

ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ลักษณะการดําเนินงาน โครงการ

ภายใตแ้ผนงาน บูรณาการสร้างรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่ว

ลักษณะโครงการ/การดําเนิน
งาน

โครงการทีใ่ช้งบประมาณ

วิธีการดําเนินงาน ดําเนินการเอง

รหัส GFMIS ของโครงการ

ผูอ้ํานวยการกองหรือเทียบเทา่

คํานําหนา้ชื่อ นาง

ชื่อ กาญจนา

นามสกุล ตุม้กลีบ

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093571

โทรสาร

ผูป้ระสานงานหลัก

คํานําหนา้ชื่อ นางสาว



ภาพรวมโครงการ/การดําเนินงาน

ชื่อ พลอยไพลิน

นามสกุล สายแสง

อีเมล (หนว่ยงาน) plan_ocac@hotmail.com

อีเมล (สว่นตัว/สํารอง)

โทรศัพท์ 022093571

โทรสาร

3. รายละเอียด

รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

หลักการและเหตุผล เมืองศิลปะ คือ เมืองทีม่ีสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อให้เกิดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม อันหลากหลาย ซึ่งมีรากฐานมาจากความ
มัน่คงและมัง่คัง่ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม การประยุกตใ์ช้ตน้ทุนทางศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดประโยชนส์ูงสุด เพื่อ
กระตุน้การสร้างคุณคา่ มูลคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว โดยอาศัยความ
ร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนทอ้งถิน่ เครือขา่ยผูส้ร้างสรรคร์ะดับทอ้งถิน่ ระดับชาติและนานาชาติ หนว่ยงานภาค
รัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดประโยชนท์ัง้ดา้นสังคมและเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน โดยเมืองศิลปะดังกลา่วมีหลักเกณฑ ์3
ดา้น ไดแ้ก ่Place (พื้นที)่ People (ผูค้น) และ Process (พลวัตร) ซึ่งหากจะพัฒนาสูค่วามเป็นเมืองสร้างสรรคห์รือเมือง
ศิลปะในเบื้องตน้นัน้ จําเป็นตอ้งศึกษาตน้แบบการจัดสร้างเมืองศิลปะจากประเทศทีป่ระสบความสําเร็จ อาทิ ญีปุ่่ น อิตาลี
สเปน เนเธอร์แลนด ์และสิงคโปร์ เพื่อนํามาวิเคราะห์หาวิธีการดําเนินงาน รวมถึงศึกษาเอกลักษณค์วามโดดเดน่จาก
ทรัพยากรทีป่ระเทศไทยมีในเชิงลึกทัง้ในแงศ่ิลปิน ผลงานทีส่ร้างสรรคข์ึ้น ความรู้เชิงวิชาการดา้นศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา
วัตถุดิบ ตลอดจนการผลิตบุคลากรสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถึงแผนการพัฒนาพื้นที ่ประชาชน และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ในระยะยาวทีจ่ะสนับสนุนให้จังหวัดดังกลา่วกา้วสูค่วามเป็นเมืองศิลปะ หรือเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) ตามหลัก
ขององคก์ารยูเนสโกในอนาคต โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสูก่ารเป็นเมืองแห่งศิลปะ สง่เสริมเครือขา่ยดา้นศิลป
วัฒนธรรม ในพื้นทีไ่ดม้ีสว่นร่วมในการดําเนินงานดา้นศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนํามิติทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมมาสร้างให้เกิดมูลคา่และคุณคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการสง่เสริมให้เกิดพื้นทีศ่ิลปะเพื่อการเรียนรู้
สําหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไป ให้มีความรู้ความเขา้ใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง โดยจัดโครงการในพื้นที ่3 จังหวัด ไดแ้ก ่จังหวัดเชียงราย จังหวัด
กระบี ่และจังหวัดนครราชสีมา และมีกลุม่เป้าหมาย คือ ศิลปินในสาขาตา่ง ๆ อาทิ สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการ
แสดง สาขาการออกแบบ สาขาภาพยนตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ เป็นตน้ องคก์รเครือขา่ยศิลปินใน
จังหวัดพื้นที ่องคก์รดา้นศิลปวัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักทอ่งเทีย่ว และ
ประชาชนทัว่ไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดําเนินงานโครงการ โดยการสนับสนุนและพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดเชียงราย จังหวัดกระบี ่เป็นเมืองศิลปะอยา่งมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน ตลอดจนสร้างการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานภาค
รัฐ ภาคเอกชน คนในชุมชน และหนว่ยงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาความร่วมมือกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อผลักดันให้ทัง้ 3 จังหวัดให้เป็นเมืองศิลปะ และกา้วสูเ่มืองสร้างสรรคต์ามหลักขององคก์ารยู
เนสโกในอนาคต กอ่ให้เกิดการกระตุน้การสร้างคุณคา่ มูลคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายไดเ้ขา้สูจ่ังหวัดกระบี่
และประเทศไทยจากการทอ่งเทีย่ว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนทอ้งถิน่ เครือขา่ยผูส้ร้างสรรค์
ระดับทอ้งถิน่ ระดับชาติและนานาชาติ หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศิลปะอยา่งมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน 2. เพื่อสร้างการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน คนในชุมชน และหนว่ยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในการพัฒนาความร่วมมือกับสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อผลักดันให้จังหวัดเป็นเมืองศิลปะ และกา้วสูเ่มืองสร้างสรรคต์ามหลักขององคก์ารยูเนสโกใน
อนาคต 3. เพื่อกอ่ให้เกิดการกระตุน้การสร้างคุณคา่ มูลคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายไดเ้ขา้สูจ่ังหวัดและ
ประเทศไทยจากการทอ่งเทีย่ว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนทอ้งถิน่ เครือขา่ยผูส้ร้างสรรคร์ะดับ
ทอ้งถิน่ ระดับชาติและนานาชาติ หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

1) ความสําเร็จของจังหวัดไดร้ับการพัฒนาเป็นเมืองศิลปะอยา่งยัง่ยืน ไมน่อ้ยกวา่ 3 จังหวัด 2) ความสําเร็จของการจัด
กิจกรรมดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นทีเ่มืองศิลปะ ไมน่อ้ยกวา่ 10 กิจกรรม 3) ประชาชนและภาคีเครือขา่ยมีสว่น
ร่วมในการสง่เสริมการนําทุนทางศิลปะร่วมสมัยมาตอ่ยอดสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ไมน่อ้ยกวา่ 6,500 คน



รายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

1) เครือขา่ยดา้นศิลปวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที ่รับรู้และเขา้ใจในสุนทรียภาพและใช้ศิลปะเป็นเครื่อง
มือในการดําเนินชีวิตมีสว่นร่วมในการดําเนินงานดา้นศิลปวัฒนธรรม ของตนเอง 2) จังหวัดมีพื้นทีใ่นการทํากิจกรรมแลก
เปลีย่นเรียนรู้งานดา้นศิลปวัฒนธรรมจากการพัฒนาจังหวัดเป็นเมืองศิลปะ 3) ผลงาน ผลิตภัณฑ ์สินคา้ของจังหวัดทีเ่ป็น
เมืองศิลปะไดร้ับการสร้างคุณคา่ มูลคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายไดเ้ขา้สูจ่ังหวัดและประเทศไทย

ผลทีค่าดวา่จะเกิด 1. เกิดความร่วมมือของเครือขา่ยดา้นศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิน่ และหนว่ยงานตา่ง ๆ ในการสง่เสริมและผลักในการเป็น
เมืองศิลปะ โดยนํามิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมในจังหวัดของตนเองมาสร้างให้เกิดมูลคา่ และคุณคา่ทางสังคม
และเศรษฐกิจ 2. เกิดพื้นทีด่า้นศิลปะเพื่อการเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไป ให้มีความรู้ความเขา้ใจใน
ศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ ประชาชนสร้างจิตสํานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง สร้างการมีสว่นร่วมพัฒนางาน
ดา้นศิลปะอยา่งยัง่ยืน 3. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที ่เกิดพลังสร้างสรรค ์รับรู้ในสุนทรียภาพของงานศิลปะ และ
ใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการดําเนินชีวิต 4. เกิดการรับรู้ของประชาชน ในการสร้างแนวทางการดําเนินงานดา้นวัฒนธรรม
และร่วมสง่เสริมและผลักดันให้จังหวัดกระบี ่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองแห่งศิลปะ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ 1) เชิงปริมาณ 1.1 จํานวนจังหวัดไดร้ับการพัฒนาเป็นเมืองศิลปะอยา่งยัง่ยืน ไมน่อ้ยกวา่ 3 จังหวัด 1.2 จํานวนกิจกรรม
ดา้นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นทีเ่มืองศิลปะ ไมน่อ้ยกวา่ 10 กิจกรรม 1.3 จํานวนประชาชนและภาคีเครือขา่ยมีสว่น
ร่วมในการสง่เสริมการนําทุนทางศิลปะร่วมสมัยมาตอ่ยอดสร้างมูลคา่ทางเศรษฐกิจ ไมน่อ้ยกวา่ 6,500 คน 2) เชิง
คุณภาพ 2.1 จังหวัดพัฒนาสูเ่มืองศิลปะ โดยผา่นการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมอันหลากหลายเพื่อกระตุน้การสร้าง
คุณคา่ มูลคา่ทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายไดเ้ขา้สูจ่ังหวัดและประเทศจากการทอ่งเทีย่ว โดยความร่วมมือและกา
รบูรณาการของชุมชนทอ้งถิน่ เครือขา่ยผูส้ร้างสรรคร์ะดับทอ้งถิน่ ระดับชาติและนานาชาติ หนว่ยงานภาครัฐและภาค
เอกชน ร้อยละ 75

กลุม่เป้าหมาย/ผูท้ีไ่ดร้ับ
ประโยชน์

1. คนในพื้นทีจ่ังหวัดเมืองศิลปะ ศิลปิน เด็ก นักเรียน นักศึกษา องคก์รภาครัฐ และภาคเอกชน 2. ศิลปินร่วมสมัย นัก
ออกแบบในพื้นที ่3. นักทอ่งเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศ

พื้นทีก่ารดําเนินการ

ระดับพื้นทีด่ําเนินการ ภูมิภาค/กลุม่จังหวัด

รายละเอียดพื้นทีก่ารดําเนิน
การ

จังหวัดกระบี ่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดเชียงราย

พิกัดพื้นทีก่ารดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน

วันทีเ่ริม่ตน้โครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันทีส่ิน้สุดโครงการ กันยายน พ.ศ. 2565

4. กิจกรรม



กจิกรรม

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดักระบี�

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดันครราชสมีา

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดัเชยีงราย

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดักระบี�

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดันครราชสมีา

โครงการเมอืงศลิปะ จังหวดัเชยีงราย

5. งบประมาณ

แหลง่เงิน

งบประมาณทีห่นว่ยงานขอ
โดยตรง

9,662,500 บาท

งบประมาณทีข่อผา่นหนว่ย
งานอื่น

ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูล 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

งบประมาณทีไ่ดร้ับจากจังหวัด 0 บาท

เงินรายไดข้องหนว่ยงาน 0 บาท

เงินกูภ้ายในประเทศ 0 บาท

เงินกูจ้ากตา่งประเทศ 0 บาท

งบประมาณจากแหลง่อื่น ทีม่าของงบประมาณ จํานวนงบประมาณ

ไมม่ีขอ้มูลงบประมาณจากแหลง่อื่น

รวมวงเงินงบประมาณทัง้หมด 9,662,500 บาท

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายระหวา่ง
ปีงบประมาณ 2565 ถึง

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565 จํานวนงบประมาณ

ไตรมาสที ่1 2,705,500 บาท

ไตรมาสที ่2 2,898,800 บาท

ไตรมาสที ่3 2,125,700 บาท

ไตรมาสที ่4 1,932,500 บาท

รวมงบประมาณจากแผนการ
ใช้จ่ายทัง้หมด

9,662,500 บาท

M.6 ผลการดําเนินงาน ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายเชิงผลผลิต
(Output)

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์
(Outcome)

อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ดัชนีชีว้ัดความสําเร็จ อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ความกา้วหนา้ของกิจกรรมทีด่ําเนินการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

กิจกรรมตามแผนงาน กิจกรรมหลักที ่1 ความกา้วหนา้

โครงการเมืองศิลปะ จังหวัดกระบี่ มีโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินและเครือขา่ยศิลปะร่วมสมัย 3
เมืองศิลปะ สูค่วามเชีย่วชาญระดับนานาชาติ ระหวา่งวันที ่4 – 9
ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ยกิจกรรม ดังนี ้กิจกรรมที ่1 เสวนาแลก
เปลีย่นเรียนรู้การพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับ
นานาชาติ 3 เมืองศิลปะ (กระบี,่ เชียงราย, นครราชสีมา) กิจกรรมที่
2 ชมผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย Thailand Biennale Korat 2021
และร่วมพิธีเปิดมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครัง้ที ่2 Thailand
Biennale, Korat 2021 กิจกรรมที ่3 ถอดบทเรียนเมืองศิลปะของ
ประเทศไทยสูก่ารยกระดับเป็นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรคข์อง
UNECCO ในอนาคต

กิจกรรมหลักที ่2 ความกา้วหนา้

โครงการเมืองศิลปะ จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดกิจกรรม "การพัฒนาพื้นทีส่ร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัย" โดย
การพัฒนาพื้นทีอ่ดีตบา้นพักคนชรา บริเวณประตูพลลา้น เป็นพื้นที่
สร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ให้กับเยาวชน
และศิลปิน "บา้นสมเสร็จ" โดย Mr. Giacomo Zaganelli ศิลปิน
ชาวอิตาลี

กิจกรรมหลักที ่3 ความกา้วหนา้

โครงการเมืองศิลปะ จังหวัดเชียงราย มีการจัดงาน "บา้นศิลปินในสวนศิลป์" CHIANGRAI ART
STREET IN THE GARDEN 2021 ในงานมหกรรมไมด้อกอาเซียน
เชียงราย 2021"แสง สี ในดินแดนมหัศจรรย"์ CHIANGRAI
FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 เมื่อวันอาทิตยท์ี ่19
ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรม ประกอบดว้ย กิจกรรมการออกร้าน
ศิลปะของศิลปินเชียงราย กิจกรรม Art Workshop การแสดงศิลปะ
ร่วมสมัย แฟชัน่โชว ์และกิจกรรมดา้นศิลปะมากมาย ทัง้นี ้กิจกรรม
ดังกลา่วจัดขึ้นระหวา่งวันที ่18 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565
ณ สวนไมง้ามริมนากก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติหลัก

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทาง
สังคมสร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัย
ความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันสูง
ขึ้น

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนแมบ่ทประเด็น

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรม และนําไปใช้
ขยายผลให้แกชุ่มชน ให้มีความเขา้ใจในการปรับใช้ทุนทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค ์เพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่
ทางสังคม สร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่วและสร้างรายได ้ให้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย
ของแผนยอ่ย

นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบสร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยาย
ผลให้แกชุ่มชน ในการเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคม สร้างภาพลักษณส์ร้างรายได ้เขา้สูป่ระเทศจากการ
ทอ่งเทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน เกิดศักยภาพดา้นการทอ่งเทีย่วเชิงสร้างสรรคแ์ละวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น

ความกา้วหนา้ของโครงการทีด่ําเนินการกับแผนแมบ่ทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์ชาติระดับรอง

แผนระดับที ่3 แผนการทํางานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง



ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ความสอดคลอ้งกับแผนการ
ปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่1 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขม้แข็งและแขง่ขันได้ นําความรู้ทางดา้นศิลปะร่วมสมัยสาขาตา่ง ๆ มาออกแบบ
สร้างสรรคใ์ห้สินคา้และบริการทางวัฒนธรรมและนําไปใช้ขยายผล
ให้แกชุ่มชน เพื่อเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่ทางสังคมและ
สร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน สง่ผลให้ระบบเศรษฐกิจมีความ
เขม้แข็งและสร้างขีดความสามารถในการแขง่ขันได ้

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่2 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

เป้าหมายที ่12 ประเทศไทยมีรายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วเพิม่ขึ้นและมี
ขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูงขึ้น

เกิดผลงานสร้างสรรคน์ําไปใช้ขยายผลให้แกชุ่มชนนําไปปรับใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรคเ์พิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจและคุณคา่
ทางสังคมสร้างภาพลักษณ ์สร้างรายไดเ้ขา้สูป่ระเทศจากการทอ่ง
เทีย่ว และสร้างรายไดใ้ห้แกชุ่มชนอยา่งยัง่ยืน โดยอาศัยความร่วม
มือและการบูรณาการของชุมชนและหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทําให้
ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขง่ขันดา้นการทอ่งเทีย่วสูง
ขึ้น 

ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมายและตัวชีว้ัดลําดับที ่3 
 
เป้าหมาย ผลการดําเนินงานตอ่เป้าหมาย

- พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง เกิดผลงานสร้างสรรคน์ําไปใช้ขยายผลให้แกชุ่มชน นําไปปรับใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรคเ์พิม่มูลคา่ทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้
เขา้สูป่ระเทศจากการทอ่งเทีย่ว โดยเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการกับหนว่ยงานที่
เกีย่วขอ้งทําให้ฐานบริการเดิมให้เติบโตอยา่งเขม้แข็ง 

แผนความมัน่คงแห่งชาติ

การเบิกจ่ายงบประมาณประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

จํานวนเงินงบประมาณตาม
แผนการใช้จ่าย

2,705,500

จํานวนเงินงบประมาณทีเ่บิก
จ่ายจริง

476,947

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไมส่ามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ

สาเหตุทีไ่มส่ามารถเบิกจ่ายงบ
ประมาณไดต้ามแผนการ

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของโครงการประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ผลการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน ดังนี ้1. โครงการเมืองศิลปะ จังหวัดกระบี ่จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพศิลปินและเครือขา่ยศิลปะร่วม
สมัย 3 เมืองศิลปะ สูค่วามเชีย่วชาญระดับนานาชาติ ระหวา่งวันที ่4 – 9 ธันวาคม 2564 2. โครงการเมืองศิลปะ จังหวัด
นครราชสีมา มีการจัดกิจกรรม "การพัฒนาพื้นทีส่ร้างสรรคศ์ิลปะร่วมสมัย" โดยการพัฒนาพื้นทีอ่ดีตบา้นพักคนชรา
บริเวณประตูพลลา้น เป็นพื้นทีส่ร้างการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย ให้กับเยาวชนและศิลปิน "บา้นสมเสร็จ"
โดย Mr. Giacomo Zaganelli ศิลปินชาวอิตาลี 3. โครงการเมืองศิลปะ จังหวัดเชียงราย มีการจัดงาน "บา้นศิลปินใน
สวนศิลป์" CHIANGRAI ART STREET IN THE GARDEN 2021 ในงานมหกรรมไมด้อกอาเซียนเชียงราย 2021"แสง สี
ในดินแดนมหัศจรรย"์ CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021 ในระหวา่งวันที ่18 ธันวาคม 2564 - 1
มกราคม 2565 ณ สวนไมง้ามริมนากก อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย



 พิมพเ์อกสาร      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ Microsoft Word      ดาวนโ์หลดเอกสารโครงการรูปแบบ PDF    

กลับหนา้แสดงรายช่ือโครงการ

ความกา้วหนา้ของเป้าหมายโครงการ ประจําไตรมาสที ่1 ปีงบประมาณ 2565

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ขอ้เสนอแนะ ไมม่ี

https://emenscr.nesdc.go.th/

	20220210112306.pdf (p.1-5)
	ไฟล์รวมเรียง.pdf (p.6-107)
	eMENSCR - โครงการ 1.pdf (p.1-9)
	eMENSCR -โครงการ 2.pdf (p.10-18)
	eMENSCR - โครงการ3.pdf (p.19-27)
	eMENSCR - โครงการ4.pdf (p.28-36)
	eMENSCR - โครงการ 5.pdf (p.37-45)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ 6.pdf (p.46-54)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ 7.pdf (p.55-64)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ8.pdf (p.65-74)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ9.pdf (p.75-84)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ10.pdf (p.85-93)
	eMENSCR - รายละเอียดโครงการ11.pdf (p.94-102)


