
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น 187,213,500 บาท

งบด าเนินงาน 
67,346,200 บาท

งบบุคลากร 
25,528,300 บาท

         
            
       
             
             

งบบุคลากร 
27,091,400 บาท

งบด าเนินงาน 
63,621,700 บาท

งบลงทุน 
26,735,500 บาท

งบเงินอุดหนุน 
8,180,500 บาท

งบรายจ่ายอ่ืน 
61,584,400 บาท



งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ  (27,788,900 บาท)

งบบุคลากร : เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินประจ าต าแหน่ง (27,091,400 บาท)
งบด าเนินงาน : ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนรถประจ าต าแหน่ง ค่าตอบแทนเงินเต็มขั้น เงินสมทบ  

ประกันสังคม (697,500 บาท)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(71,104,700 บาท)

ผลผลิต  : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า (71,104,700 บาท)
กิจกรรม : ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั    

(71,104,700 บาท)



งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (71,957,600 บาท)

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
(51,589,100 บาท)

กิจกรรม : การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว (24,914,100 บาท)
กิจกรรม : งบลงทุน (26,675,000 บาท)

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย (20,368,500 บาท)
กิจกรรม : การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อส่งเสริมอัตลกัษณ์ไทย



งบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนงาน

แผนงานบูรณาการ : การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(4,362,300 บาท)

โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหวุัฒนธรรมที่เข้มแข็ง (4,362,300 บาท)
กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ (4,362,300 บาท)

แผนงานบูรณาการ :  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (12,000,000 บาท)                                                             

โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (12,000,000 บาท)
กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ



สัดส่วนงบประมาณ 2565
จ าแนกตามแผนงาน

                   

             

                

              

แผนงานบูรณาการ 
16,362,300 บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
27,788,900 บาท

แผนงานพื้นฐาน 
71,104,700 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ 
71,957,600 บาท



รายการบุคลากรภาครัฐ
จ านวน 27,788,900  บาท

แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

งบบุคลากร

27,091,400 บาท

เงินเดือน

21,408,900 บาท

ค่าตอบแทนรายเดือนขรก.

746,500 บาท

เงินประจ าต าแหน่ง

494,400 บาท

ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 

4,441,600 บาท

งบด าเนินงาน

697,500 บาท

ค่าเช่าบ้าน

546,000 บาท

เงินสมทบประกันสังคม 
144,000 บาท

เงินสมทบกองทุนทดแทน 
7,500 บาท



ผลผลิต
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไดร้ับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า  

จ านวน 71,104,700 บาท

งบด าเนินงาน
62,924,200

บาท

งบเงินอุดหนุน
8,180,500

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
- ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 21,000 คน 
- ภาคีเครือข่าย จ านวน 160 ภาคีเครือข่าย

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า ร้อยละ 80

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร (งบประมาณ 1,259,000 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

(งบประมาณ 1,100,000 บาท)
3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพื่อการบริหารและการให้บริการ (งบประมาณ 1,656,300 บาท)
4. เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  (งบประมาณ 8,180,500 บาท)

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์



งบรายจ่ายอื่น
24,914,100 บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว จ านวน 160,000 คน
- จ านวนผลงานศิลปวัฒรรรมร่วมสมัยท่ีได้รับการสร้างสรรค์เพื่อ
การท่องเที่ยว จ านวน 14 ผลงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการทอ่งเที่ยว

จ านวน 51,589,100 บาท
กิจกรรม : การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเที่ยว 

กิจกรรม : งบลงทุน

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

(งบประมาณ 24,914,100 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในงบลงทุน (งบประมาณ 26,675,000 บาท) 

งบลงทุน
26,675,000 

บาท



งบรายจ่ายอื่น
20,368,500 

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

- จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
93,500 คน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอัตลักษณ์
ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย 
ร้อยละ 85

แผนงานยุทธศาสตร์ : ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

โครงการที่ 2
โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

จ านวน 20,368,500 บาท
กิจกรรม : การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยัเพื่อส่งเสริมอัตลกัษณ์ไทย

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชน ภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย  (งบประมาณ 2,898,100 บาท)
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์  (งบประมาณ 12,470,400 บาท)
3. ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย (งบประมาณ 5,000,000 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
4,362,300

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จ านวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการพัฒนา 50 ผลงาน

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน ร้อยละ 80

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ 1
โครงการ เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 

จ านวน 4,362,300 บาท

กิจกรรม : สานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้                          

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย ส่วนร่วมในกิจกรรมการน าผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้  (งบประมาณ 4,362,300 บาท)



งบรายจ่ายอื่น
12,000,000 

บาท

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

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

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
มาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ร้อยละ 75

แผนงานบูรณาการ : สร้างรายได้จากการท่องเทีย่ว

โครงการที่ 1
โครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

จ านวน 12,000,000 บาท

กิจกรรม : การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม : การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเปน็เมืองแห่งศิลปะ                          

ผลสัมฤทธ์ิที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่า 
หรือมูลค่าของสินค้าและบริการ

กิจกรรมส าคัญ
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (งบประมาณ 2,337,500 บาท) 
2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (งบประมาณ 9,662,500 บาท)


