
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

 

วิสัยทัศน์   
 เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างยั่งยืน 
พันธกิจ  
 ๑. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ๒. นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 
ยุทธศาสตร์   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ศึกษา วิจั ย และส่ งเสริมการเผยแพร่ องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการทางศิลปะ และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มี และพัฒนาพื้นที่การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ สังคม และ

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บูรณาการความร่วมมือเชิงรุกเพ่ือพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของทุกภาคส่วน

ทั้งใน และต่างประเทศ 
ภารกิจ  
 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ กิจการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือเพ่ิมพูน

พัฒนาภูมิปัญญา และการประยุกต์ใช้ในสังคม 
อำนาจหน้าที่ 
 (๑) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   (๒) ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ 
   (๓) จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
   (๔) ศึกษา วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
  (๕) ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๖) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๗) ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

งบบุคลากร 27,091,400 บาท 

งบดำเนินงาน 63,621,700 บาท 

งบลงทุน 26,675,000 บาท 

งบอุดหนุน 8,180,500 บาท 

งบรายจ่ายอื่น 61,644,900 บาท 

รวม 187,213,500 บาท 



สรุปโครงการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ               12,730,000 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย    5,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์              12,470,400 บาท 
4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม   2,337,500 บาท 
5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทย 
    สู่สากล                                                4,226,100 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถิ่นแดนใต้                          4,362,3๐๐ บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน                       5,775,000 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค      2,183,000 บาท 
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ             9,662,500 บาท 
10. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทย 
    สู่สากล                                                4,226,100 บาท 
๑๑. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ             9,662,500 บาท 
12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย              2,898,100 บาท 
๑3. เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย     8,180,500 บาท 
๑4. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร   ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท 
๑5. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1,1๐๐,๐๐๐ บาท 
๑6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้และพัฒนาองค์กร   ๑,2๐๐,๐๐๐ บาท 
17. ค่าใช้จ่ายในพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและการให้บริการ               ๑,๖๕๖,๓๐๐ บาท 
๑8. กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย        6,268,100 บาท 
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ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายกระทรวง

1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยได้รับการเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่า

เงินอุดหนุนการพัฒนาและ
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

8.1805          3 10 13 2 4 3

ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

1.2000          3 10 13 2 4 3

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
เผยแพร่และประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

1.1000          3 10 13 2 4 3

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเพ่ือการบริหารและ
การให้บริการ

1.6563          3 10 13 2 1 3

กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วม
สมัย

6.2681          3 10 13 2 4 3

แบบสรุปผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนงาน/โครงการ ของ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ท่ี แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ
(ลบ.)

ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายกระทรวง

ท่ี แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ
(ลบ.)

ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)

2 แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปล่ียนค่านิยมและ
วัฒนธรรม

โครงการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์
ไทยและความเป็น
ไทย

ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน 
รักษา ต่อยอด ส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย

5.0000          3 10 13 5 1 1

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัต
ลักษณ์ไทยและความเป็น
ไทย

2.8981          3 10 13 2 4 3

ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
และพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

12.4704        3 10 13 2 4 3

โครงการส่งเสริม
การสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยเพ่ือการ
ท่องเท่ียว

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอ
ศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

2.1830          3 10 13 3 4 3

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอ
ศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน

5.7750          3 10 13 3 3 3

ค่าใช้จ่ายในการจัด
มหกรรมศิลปะร่วมสมัย
นานาชาติ

12.7300        3 10 13 3 5 3

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
และน าความเป็นไทยสู่สากล

4.2261          4 15 13 2 5 3



ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฯ ๑๒ ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง นโยบายกระทรวง

ท่ี แผนงาน ผลผลิต โครงการ งบประมาณ
(ลบ.)

ความสอดคล้อง (ระบุด้าน/ประเด็น/ข้อ)

3 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือน
การแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

โครงการเสริมสร้าง
สังคม
พหุวัฒนธรรมท่ี
เข้มแข็ง

ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์
งานศิลป์ถ่ินแดนใต้

4.3620          1 1 13 5 4 3

4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียว

โครงการส่งเสริม
การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม

ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม

2.3375          2 5 13 3 3 3

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ

9.6625          2 5 13 3 3 3



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     งบประมาณ  5,000,000  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ส านักงานเลขานุการกรม/ ศูนย์หอศิลป์/  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน/ สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน :

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป เพ่ือเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การพัฒนาบุคลากรทางด้านงานศิลปวัฒนธรรมสมัย การเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ ส่งเสริม และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยบูรณาการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิงรุก

     เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนางานศิลปะร่วมสมัยทุกสาขาอย่างย่ังยืน  

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทย  2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง
     3. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทุกภูมิภาค ได้มีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ อันเป็นการปลูกฝังความสุนทรียะและรสนิยม ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์  
     4. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม ได้ใช้ประโยชน์ในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในแต่ละชุมชน พ้ืนท่ี มาใช้ให้เกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าแก่สังคม และเศรษฐกิจ เกิดความภาคภูมิใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     5. เพ่ือใช้ทุนทางวัฒนธรรมท่ีมีในชุมชนมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและการเข้าถึง พร้อมกับเกิดความต่ืนตัวในการศึกษาประวัติและพัฒนาการของศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทย
     2. ประชาชนมีความรักสามัคคีในการธ ารงรักษา เทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยให้ม่ันคงสืบไป 
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด คน 50,000 5,000,000 กรุงเทพฯ -             50,000        200,000      200,000          300,000          500,000          500,000        500,000        1,000,000        1,200,000        500,000       50,000         ส านักงาน

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เลขานุการกรม

/ ศูนย์เครือข่าย

- การจัดกิจกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด -             50,000        200,000      200,000           300,000           500,000           500,000         500,000         1,000,000        1,200,000        500,000        50,000          สัมพันธ์และ

ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย แหล่งทุน

/ ศูนย์หอศิลป์

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 0 50,000 200,000 200,000 300,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 1,200,000 500,000 50,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 5.00 20.00 40.00 35.00

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

250,000 1,000,000 2,000,000 1,750,000

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ทุกภูมิภาค มีความรู้ ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดความสุนทรียะ รสนิยม และเกิดความคิดสร้างสรรค์  



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบประมาณ  2,898,100  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : ศูนย์หอศิลป์/ กลุ่มประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน/บูรณาการ :  1. เครือข่ายงานด้านศิลปะร่วมสมัยแขนงต่าง ๆ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป  ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้จุดเน้นการด าเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ

     พ.ศ. 2565 ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย โดยการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศท่ัวโลก 3 ระดับ ได้แก่ วิถีถ่ิน วิถีไทย / วัฒนธรรมไทย

     วัฒนธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก ซ่ึงส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแนวทางดังกล่าวภายใต้บริบทและขอบข่ายภารกิจท่ีรับผิดชอบ

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือน ามิติทางวัฒนธรรมสร้างรายได้เช่ือมโยงการท่องเท่ียว ตามนโยบายประเทศไทย 4.0

     2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เกิดการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จินตนาการ และสุนทรียะ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

     3. เพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงานสู่ระดับอาเซียนและนานาชาติต่อไป

     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย คน 15,000 2,898,100 กรุงเทพฯ 15,000        665,000      672,000      635,300          517,000          160,800          65,000          37,000          41,000            35,000            35,000         20,000         ศูนย์หอศิลป์ / 
และความเป็นไทย / สยามแสควร์ กลุ่มประชาสัมพันธ์

/ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชด าเนิน

กิจกรรม เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ (BAF) 1,000,000
- การจัดจ้างด าเนินโครงการฯ -             -             -             500,000           400,000           88,800            -               -               -                 -                 -              -              
เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -             -             2,000          2,200              2,000              2,000              -               2,000            1,000              -                 -              -              

กิจกรรม ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด 1,300,000
ด้วยจิตส านึก
- การจัดจ้างด าเนินโครงการฯ -             600,000      500,000      -                 -                 -                 -               -               -                 -                 -              -              
ศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตส านึก
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ -             -             5,000          -                 -                 5,000              -               -               5,000              5,000           
- งบบริหาร 15,000        15,000        15,000        15,000            15,000            15,000            15,000           15,000           15,000            15,000            15,000          15,000          

- งบบริหาร การด าเนินงานโครงการส่งเสริม 598,100 -             50,000        150,000      118,100           100,000           50,000            50,000           20,000           20,000            20,000            20,000          -              
อัตลักษณ์ไทยฯ

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 15,000 665,000 672,000 635,300 517,000 160,800 65,000 37,000 41,000 35,000 35,000 20,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)
ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

1,352,000 1,313,100 143,000 90,000
46.65 45.31 4.93 3.11



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

     งบประมาณ  12,470,400  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : ศูนย์หอศิลป์/ ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน/ กลุ่มประชาสัมพันธ์
หน่วยงานสนับสนุน :

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีพันธกิจในการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานคือส่งเสริม

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้กับเด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป
2. เพ่ือน าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปประยุกต์ใช้ให้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันท้ังกับตนเองและสังคม
3. เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญาผ้าไทยสู่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศ โดยการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีท าด้วยผ้าไทย
4. เพ่ือสนับสนุนนักออกแบบเคร่ืองแต่งกายชาวไทยในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีท าจากผ้าไทยท่ีมีความทันสมัย สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจ าวัน
5. เพ่ือสรรหา สืบค้น และยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยท่ีมีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย
6. เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ เทคนิควิธีการ รวมถึงประสบการณ์สร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยให้กับเยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ 
7. เพ่ือเป็นการประสาน เช่ือมโยง แลกเปล่ียนองค์ความรู้ ระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินร่วมสมัยและศิลปินรุ่นใหม่ ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาต่อยอดงานศิลปะร่วมสมัย
8. เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสและความเป็นเลิศทางด้านศิลปะให้กับเยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ ก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพต่อไป
9. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดการสร้างสรรค์ด้านเรขศิลป์
10. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการของชุมชนของเมืองศิลปะ โดยใช้งานเรขศิลป์พัฒนาบรรจุภัณฑ์และหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน

     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการน าอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการส่งเสริมและพัฒนา คน 25,000 12,470,400 120,000      110,000      1,218,900   1,442,800        1,126,700        2,850,500        1,427,000      393,000        2,872,500        170,000          650,000       89,000         
ศิลปะสร้างสรรค์

กิจกรรมท่ี 1 ศูนย์เรียนรู้และพัฒนา 454,000 กรุงเทพฯ 30,000        30,000        30,000        65,000            30,000            30,000            60,000           30,000           60,000            30,000            30,000          29,000          ศูนย์หอศิลป์

หนังสือไทย
 - กิจกรรมห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 35,000            
 - กิจกรรมเรียนรู้ดูหอศิลป์ 30,000           
 - กิจกรรมหนังสือสร้างศิลป์ 30,000            
 - งบบริหาร 30,000        30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            30,000          29,000          

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ท้ังน้ีด้วยตระหนักว่าการสร้างสรรค์เป็นบ่อเกิดแห่งจินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจึงเป็นการสร้างความสุนทรีย์และรสนิยมท่ีดีให้แก่คนในสังคม

     และเป็นดัชนีวัดความสุขและความฉลาดของคนในชาติ นอกจากน้ี ยังรวมไปถึงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้จุดเน้นการด าเนินงานของ

     กระทรวงวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยโดยการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือเสริมสร้างความเป็นไทยสู่ประชาชน ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศท่ัวโลก

     3 ระดับ ได้แก่ วิถีถ่ิน วิถีไทย / วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน / มรดกไทย มรดกโลก น าไปสู่การด าเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์ เผยแพร่ศิลปะร่วมสมัย เพ่ือตอบสนองตาม ข้อส่ังการของนายกรัฐมนตรีและตามนโยบายของ

     กระทรวงวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นการน าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไป

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)



พ.ศ. 2564

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

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาการออกแบบ 3,000,000 กรุงเทพฯ -             -             223,000      47,800            656,700           30,000            30,000           30,000           1,952,500        30,000            -              -              ศูนย์เครือข่าย

เคร่ืองแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย สัมพันธ์และ

แหล่งทุน

 - การสัมมนาออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 193,000      
 - การจัดประชุมคณะท างาน 17,800            
 - การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์โครงการ 626,700           
 - การจัดประชุมการคัดเลือกผลงาน
รอบแรก, รอบท่ีสอง และการตัดสินผลงาน
3 คร้ัง
 - การจัดพิธีมอบรางวัล การจัดนิทรรศการ 1,922,500        
แสดงผลงาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
 - งบบริหาร 30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            
กิจกรรมท่ี 3 เชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย 3,000,000 กรุงเทพฯ -             -             -             200,000           200,000           150,000           1,277,000       273,000         700,000           -                 200,000        -              ศูนย์หอศิลป์

ดีเด่น "ศิลปาธร"
 - การจัดประชุมคณะกรรมการคัดสรร 200,000           200,000           150,000           
และคณะกรรมการตัดสิน
 - การจัดงานพิธีมอบรางวัลและ 273,000         700,000           
จัดนิทรรศการฯ
 - การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ 1,124,000       
การเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร
 - การเสวนาแลกเปล่ียนองค์ความรู้ 153,000         200,000        
จากศิลปินศิลปาธร
กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศักยภาพศิลปิน 2,200,000 จังหวัดเชียงราย / 30,000        30,000        609,500      530,000           180,000           230,500           30,000           30,000           80,000            30,000            390,000        30,000          ศูนย์หอศิลป์

รุ่นใหม่ กรุงเทพฯ

การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน
รุ่นใหม่
 - การจัดประชุม 79,500        22,000            
 - การจัดกิจกรรม ณ จังหวัดเชียงราย 500,000      500,000           150,000           50,000            
กิจกรรมการอบรม
 - การจัดนิทรรศการฯ 178,500           
 - การจัดท าสูจิบัตรนิทรรศการ 360,000        
 (ถ่ายภาพ และจัดท าอาร์ตเวิร์ค)
 - งบบริหาร 30,000        30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            30,000          30,000          



พ.ศ. 2564

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

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

กิจกรรมท่ี 5 พัฒนาศักยภาพนักออกแบบ 3,530,000 จังหวัดเชียงราย / 30,000        30,000        330,000      570,000           30,000            2,360,000        30,000           30,000           30,000            30,000            30,000          30,000          กลุ่มประชาสัมพันธ์

รุ่นใหม่ กรุงเทพฯ

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการและลงพ้ืนท่ี 300,000      240,000           
 - การออกอากาศเทปโทรทัศน์ 300,000           1,100,000        
 - การผลิตผลงานและจัดแสดงนิทรรศการ 1,000,000        
 - พิธีมอบรางวัลและโล่รางวัล 230,000           
 - งบบริหาร 30,000        30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            30,000            30,000          30,000          

งบบริหาร การด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริม 286,400 30,000        20,000        26,400        30,000            30,000            50,000            50,000            50,000            
และพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 120,000 110,000 1,218,900 1,442,800 1,126,700 2,850,500 1,427,000 393,000 2,872,500 170,000 650,000 89,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 11.62 43.46 37.63 7.29
1,448,900 5,420,000 4,692,500 909,000



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

     งบประมาณ  2,183,000  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  ศิลปิน องค์กรด้านวัฒนธรรมภาครัฐและเครือข่ายหอศิลป์ร่วมสมัย

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ในปีงบประมาณ 2565 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีเจตนารมณ์ท่ีจะต่อยอดการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนภูมิภาค และองค์กรเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศให้ม่ันคงแข็งแรงและเกิดกิจกรรม

     วัตถุประสงค์  : 1.เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยในภูมิภาค
     2.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับศิลปินในภูมิภาคและกระชับความร่วมมือในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยภูมิภาค
     3.เพ่ือพัฒนาและยกระดับหอศิลป์ ให้มีคุณภาพและศักยภาพ
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัย คน 5,000 2,183,000 กรุงเทพฯ / -             20,000        30,000        50,000            50,000            250,000          500,000        575,000        -                 25,000            600,000       83,000         ศูนย์หอศิลป์
สู่ภูมิภาค หอศิลป์ฯ ในจังหวัด 

แถบภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออก

 - การจัดประชุมแผนด าเนินการจัดกิจกรรม 20,000        30,000        50,000            50,000            25,000           25,000            
 - การจัดกิจกรรมเสวนาและส ารวจพ้ืนท่ี 250,000           250,000         
หอศิลป์ในภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

     การสร้างสรรค์มากข้ึน ผ่านการร่วมมือกันจัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในแต่ละภูมิภาค อันมีประโยชน์น่าสนใจ และมีคุณค่าด้านการประกอบธุรกิจท่องเท่ียว โดยน าไปสู่การสร้างรากฐานทางการพัฒนาพ้ืนท่ีทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     ในภูมิภาคอย่างม่ันคงและย่ังยืน

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียว

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว



พ.ศ. 2564

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

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

 - การจัดกิจกรรมเสวนาและส ารวจพ้ืนท่ี 250,000         250,000         
หอศิลป์ในภาคตะวันออก
- การจัดแสดงนิทรรศการสรุปผลการด าเนิน 300,000         
โครงการ
 - จัดเตรียมบทความ/ต้นฉบับส าหรับ 300,000        
จัดพิมพ์หนังสือ
 - การจัดพิมพ์หนังสือสรุปองค์ความรู้ 300,000        83,000          
การพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 0 20,000 30,000 50,000 50,000 250,000 500,000 575,000 0 25,000 600,000 83,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
50,000 350,000 1,075,000 708,000
2.29 16.03 49.24 32.43



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

     งบประมาณ  5,775,000  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  เครือข่ายศิลปิน มหาวิทยาลัย

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป กระทรวงวัฒนธรรมเร่ิมด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีทางศิลปะข้ึนในพ้ืนท่ีส่วนขยายของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมวัฒนธรรมของเอเชีย

     วัตถุประสงค์  : 1.สร้างความตระหนักรู้และความสนใจในศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     2.ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     3.เพ่ิมพูนโอกาสในการสัมผัสถึงสุนทรียภาพในการเสพงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัย คน 4,500 5,775,000 กรุงเทพฯ 20,000        2,220,000   230,000      720,000          520,000          550,000          520,000        220,000        240,000          320,000          195,000       20,000         ศูนย์หอศิลป์
ราชด าเนิน

 - กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางศิลปะ 3,275,000 -             200,000      200,000      500,000           500,000           500,000           500,000         200,000         200,000           300,000           175,000        -              

ร่วมสมัย 9 สาขา

 - การบริหารจัดการระบบเว็บไซต์และ 2,200,000 -             2,000,000    -             200,000           -                 -                 -               -               -                 -                 -              -              

ส่ือออนไลน์ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน

 - งบบริหาร การด าเนินงานโครงการ/ 300,000 20,000        20,000        30,000        20,000            20,000            50,000            20,000           20,000           40,000            20,000            20,000          20,000          

กิจกรรม

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 20,000 2,220,000 230,000 720,000 520,000 550,000 520,000 220,000 240,000 320,000 195,000 20,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 42.77 31.00 16.97 9.26

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียว

2,470,000 1,790,000 980,000 535,000

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

     (Asia Cultural Gateway) ท้ังน้ี เพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังด้านบุคลากร การบริหารจัดการ ส านักงานฯ จึงได้จัดเตรียมพ้ืนท่ีศูนย์หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีทดลองส าหรับพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการงานศิลปะให้มี

    ประสิทธิภาพเพ่ือรองรับโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีทางศิลปะข้ึนในพ้ืนท่ีส่วนขยายของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่ีจะเกิดข้ึน โดยหอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนินแห่งน้ีจะมีกิจกรรมทางด้านศิลปะท่ีหลากหลาย  อาทิ การจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

    การอบรมและฝึกปฏิบัติงานทางศิลปะ รวมถึงการจัดกิจกรรมหรือการแสดงศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ  เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศเพ่ิมข้ึนในทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยทางตรงและทางอ้อม

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

     งบประมาณ  12,730,000  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน :  ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
สภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเท่ียว สมาคมธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปะร่วมสมัยสู่สากล ท้ังทางด้านด้านการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมและการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม

     วัตถุประสงค์  : 1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยและโอกาสการก้าวสู่เวทีนานาชาติของศิลปินไทย
     2.เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและค้นหาตัวตนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะและพัฒนาศิลปินไทยสู่ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัย ผลงาน / 10 12,730,000 จังหวัดเชียงราย 15,000        50,000        50,000        1,200,000        1,200,000        2,200,000        2,000,000      2,000,000      1,500,000        1,500,000        1,000,000     15,000         ศูนย์หอศิลป์
นานาชาติ คน (ศิลปิน) จังหวัดนครราชสีมา

กรุงเทพฯ
- การด าเนินงานโครงการมหกรรมศิลปะ 12,730,000 15,000        50,000        50,000        1,200,000        1,200,000        2,200,000        2,000,000       2,000,000       1,500,000        1,500,000        1,000,000      15,000          
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 15,000 50,000 50,000 1,200,000 1,200,000 2,200,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,000,000 15,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
115,000 4,600,000 5,500,000 2,515,000

0.90 36.14 43.21 19.76

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

    รวมท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือท้ังในและต่างประเทศ ซ่ึงจะเป็นประตูสร้างความสัมพันธ์เพ่ือการมีส่วนร่วมทางศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ และก่อให้เกิดความความเคล่ือนไหวในวงการศิลปะร่วมสมัยในประเทศไทย และพัฒนามาตรฐานของศิลปะ
    รวมท้ังการจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย อันจะขยายไปสู่ความเป็นสากล

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว 2. ความส าเร็จของการเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยท่ีได้รับการพัฒนาเพ่ือการท่องเท่ียว

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและน าความเป็นไทยสู่สากล

     งบประมาณ  4,226,100  บาท

     แผนงาน  : ยุทธศาสตร์ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือการท่องเท่ียว

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก : ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน/บูรณาการ :

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจส าคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยท้ังในประเทศและต่างประเทศ และมองเห็นถึงความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมท่ีนอกจากคุณประโยชน์ในการสานสัมพันธ์

     ซ่ึงกันและกันแล้ว ยังสามารถเป็นเคร่ืองมือช้ินส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนท่ีในบริเวณท่ีติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมุ่งเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศไทย และแลกเปล่ียนองค์ความรู้เร่ืองศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างประเทศ 
     เร่ิมจากประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะน าไปสู่การต่อยอดทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต
     วัตถุประสงค์  : เพ่ือเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และแสดงศักยภาพความสามารถในการสร้างสรรค์ งานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันท้ังในด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประสบการณ์
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

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

งบโครงการพัฒนาความร่วมมือ คน 20,000 4,226,100  จังหวัดเลย/ 30,000  240,000      530,000    540,000      380,000      580,000      270,000      245,000      546,100      395,000      395,000      75,000        ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและ จังหวัดบึงกาฬ/ และแหล่งทุน 
น าความเป็นไทยสู่สากล จังหวัดเชียงราย/
กิจกรรม เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง จังหวัดนครพนม/

จังหวัดมุกดาหาร/
 - การเดินทางไปประชุมหารือ จังหวัดหนองคาย/ -       -             30,000      30,000        30,000        30,000        20,000        15,000        15,000        15,000        15,000        15,000        
 - การประชาสัมพันธ์โครงการฯ จังหวัดอ านาจเจริญ/ -       30,000        40,000      50,000        50,000        50,000        50,000        50,000        50,000                50,000 50,000        30,000        

 - การอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียน จังหวัดอุบลราชธานี 150,000       300,000     300,000      150,000      300,000      -            -            300,000      150,000      150,000      -             
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง
 - การจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มน้ าโขง -       -             100,000     100,000      100,000      150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      -             

 - งบบริหาร การด าเนินงานโครงการ/ 30,000  60,000        60,000      60,000        50,000        50,000        50,000        30,000        31,100        30,000        30,000        30,000        

กิจกรรม

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 30,000 240,000 530,000 540,000 380,000 580,000 270,000 245,000 546,100 395,000 395,000 75,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
800,000 1,500,000 1,061,100 865,000
18.93 35.49 25.11 20.47

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. จ านวนประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและน าความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ ถ่ินแดนใต้

     งบประมาณ  4,362,300 บาท

     แผนงาน  : บูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

     ผลผลิตท่ี  :   โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็ง

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้าน ความม่ันคง  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านความม่ันคง

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 4 อ าเภอ

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป กระทรวงวัฒนธรรมมียุทธศาสตร์ในแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส) และ 4 อ าเภอของสงขลา (อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย) โดยการรักษา

     สืบทอดวัฒนธรรมของชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของท้องถ่ินให้คงอยู่อย่างม่ันคง การเสริมสร้างความเข้าใจ และฟ้ืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชน เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหาสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

     เสริมสร้างสันติภาพ มีการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ ตรงตามความต้องการ มีความเท่าเทียม ไม่ท าลายอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี รวมท้ังสร้างความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนท่ีแตกต่างให้ยอมรับและเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันท่ามกลาง

     ความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมกลุ่มพลังวัฒนธรรมของพหุสังคมให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง และสร้างสภาวะแวดล้อมเอ้ือต่อกระบวนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติภาพ เพ่ือเร่งน าสันติสุขและความปลอดภัย

     ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเร็วต่อไป

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ได้เรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายและค้นคว้าหาข้อมูลในพ้ืนท่ีอันเป็นถ่ินเกิดของตนเอง
     2. เพ่ือให้คนในพ้ืนท่ีภาคใต้มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวจากท้องถ่ินให้ผู้อ่าน ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีได้รับรู้และเข้าใจมากข้ึน ผ่านงานเขียนและภาพถ่าย
     3. เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะการออกแบบเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัย ในระดับอาเซียน และเปิดพ้ืนท่ีให้กับศิลปินในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ศิลปินอาเซียนและศิลปินระดับนานาชาติได้ร่วมสร้างสรรค์
     ผลงานศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
     4. เพ่ือส่งเสริมการแลกเปล่ียนประสบการณ์ และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นส่ือกลางในการสร้างความสมานฉันท์ และการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม
     5. เพ่ือสนับสนุนการต่อยอดทางภูมิปัญญา ผนวกด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยท่ีมีคุณค่าทางจิตใจ และมีมูลค่าในเชิงอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการน ามิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการสานใจรักษ์งานศิลป์ ผลงาน 40 4,362,300 จังหวัดปัตตานี/ 30,000        30,000        30,000        273,800           30,000            1,230,000        330,000         1,030,000      330,000           330,000           592,500        126,000        ศูนย์เครือข่าย

ถ่ินแดนใต้ จังหวัดยะลา/ สัมพันธ์และ

จังหวัดนราธิวาส แหล่งทุน

และ 4 อ าเภอ
กิจกรรม พัฒนาผ้าไทยร่วมสมัย ใน จังหวัดสงขลา
ชายแดนใต้
- กิจกรรมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 543,800             243,800           -                 300,000           
จากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

องค์กรท้องถ่ินระดับหมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 4 อ าเภอ  ศูนย์ปฏิบัติการชุมชน/ กอ.รมน.ภาค 4 สน.

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตส านึกท่ีดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข



พ.ศ. 2564

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

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

- กิจกรรมการพัฒนาเคร่ืองแต่งกายและ 1,662,500           -                 -                 400,000           300,000         300,000         300,000           300,000           62,500          -               

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมชายแดนใต้
- กิจกรรมการแสดงผลงาน การจ าหน่าย 1,796,000           -                 -                 500,000           -                700,000         -                 -                 500,000        96,000          
ผลิตภัณฑ์ และการจัดนิทรรศการ
 - งบบริหาร การด าเนินงานโครงการ/ 360,000             30,000        30,000        30,000        30,000             30,000             30,000             30,000           30,000           30,000             30,000             30,000          30,000          

กิจกรรม

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 30,000 30,000 30,000 273,800 30,000 1,230,000 330,000 1,030,000 330,000 330,000 592,500 126,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
1,533,800 1,690,000 1,048,500

2.06 35.16 38.74 24.04
90,000



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

     งบประมาณ  2,337,500  บาท

     แผนงาน  : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว

     ผลผลิตท่ี  :  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการท่องเท่ียว

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : สถาบันการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานท่ีมีพันธกิจโดยตรงในการน ามิติทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมบริหารทุนวัฒนธรรมไทยท่ีมีอยู่อย่างมหาศาลให้ออกมาเป็นเสน่ห์

     แห่งความเป็นไทย ท่ีสามารถน ามาใช้อย่างร่วมสมัย เป็นหน่วยงานส่ือกลางท่ีน าผลิตภัณฑ์ต้นน้ า มาต่อยอดเป็นกิจกรรมกลางน้ า โดยน าความรู้ทางด้านศิลปะร่วมสมัยมาออกแบบสร้างสรรค์ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากทุนวัฒนธรรมด้ังเดิม 

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือให้ได้ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยองค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย ถ่ายทอดลงสู่ผลงานสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมท้องถ่ิน
     2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนหรือประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

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

งบโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย คน 1,000 2,337,500 จังหวัดน่าน -             -             108,000      300,000          302,500          277,000          250,000        200,000        600,000          300,000          -              -              สถาบัน

เพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒธรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ศิลปวัฒนธรรม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมสมัย

กรุงเทพฯ
 - จัดประชุมเตรียมการ -             -             8,000          -                 -                 7,100              
และลงพ้ืนท่ีศึกษาข้อมูล
 - อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน -             -             100,000      100,000           102,500           100,000           100,000         -               -                 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีแสดงถึง
อัตลักษณ์ท้องถ่ิน (3 จังหวัด)
 - การออกแบบและสร้างสรรค์ -             -             -             200,000           200,000           169,900           150,000         200,000         200,000           
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบท่ีได้มาจากการพัฒนา
ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในท้องถ่ิน
 - จัดท าหนังสือรวบรวมข้อมูลและ -               -               400,000           300,000           -              -              
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้
จากโครงการฯ เพ่ือน าไปเผยแพร่

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 0 0 108,000 300,000 302,500 277,000 250,000 200,000 600,000 300,000 0 0
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

300,000

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพ่ือต่อยอดทุน

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

4.62 37.63 44.92 12.83
108,000 879,500 1,050,000



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

     งบประมาณ  9,662,500 บาท

     แผนงาน  : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว

     ผลผลิตท่ี  :  โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้าน การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการท่องเท่ียว

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์แหล่งทุน / สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย / ศูนย์หอศิลป์
หน่วยงานสนับสนุน : ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เครือข่ายศิลปินในพ้ืนท่ี

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป เมืองศิลปะเป็นโครงการส าคัญของกระทรวงวัฒนธรรมท่ีตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการท่ีจะพัฒนาประเทศโดยใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ

     จากการท่องเท่ียว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างย่ังยืน  

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือพัฒนาให้จังหวัดเป้าหมายให้เป็นเมืองศิลปะอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน
     2. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คนในชุมชน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาความร่วมมือกับส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เพ่ือผลักดันให้จังหวัดเป็นเมืองศิลปะ และก้าวสู่เมืองสร้างสรรค์
     ตามหลักขององค์การยูเนสโกในอนาคต
     3. เพ่ือก่อให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคุณค่า มูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ และสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดและประเทศไทยจากการท่องเท่ียว โดยอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการของชุมชนท้องถ่ิน เครือข่ายผู้สร้างสรรค์ระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ
     และนานาชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน คน 6,500 9,662,500 70,000        70,000        211,500       261,000           660,000           3,910,000        2,260,000        853,500           100,000           365,000           760,000        141,500        
สู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

กิจกรรมท่ี 1 โครงการเมืองศิลปะกระบ่ี 2,000,000          จังหวัดกระบ่ี -             -             -              -                 -                 350,000           800,000          33,500             -                 75,000            700,000        41,500         ศูนย์หอศิลป์
 - กิจกรรมเมืองศิลปะจังหวัดกระบ่ี : 150 ปี 533,500             500,000           33,500             -                 
กระบ่ีเมืองศิลปะ
 - กิจกรรมกระบ่ีเมืองศิลปะ : เกาะแห่งศิลป์ 725,000             -                 -                 350,000           300,000           -                  -                 75,000             -               -               
 - กิจกรรมเมืองศิลปะจังหวัดกระบ่ี : เทศกาล 741,500             -                 700,000        41,500          
ยลเมืองศิลป์ กินของหรอย

กิจกรรมท่ี 2 โครงการเมืองศิลปะ 2,250,000          จังหวัดเชียงราย -             -             80,000         130,000           230,000           480,000           780,000          450,000           30,000            20,000            -              50,000         สถาบัน
เชียงราย ศิลปวัฒนรรม
 - กิจกรรมถนนศิลปะ 900,000             -             -             50,000          100,000           200,000           450,000           50,000            50,000             -                 ร่วมสมัย
 - กิจกรรมย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย 600,000             300,000           300,000            
ระยะท่ี 2
 - กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียนไทยแลนด์ 470,000             400,000           70,000             -                 
เบียนนาเล่ เชียงราย
 - กิจกรรมการแสดงร่วมสมัยในวันถวัลย์ ดัชนี 50,000              50,000          
 - งบบริหาร การด าเนินงานโครงการ/ 230,000             -             -             30,000          30,000             30,000             30,000             30,000            30,000             30,000             20,000             -               -               
กิจกรรมเมืองศิลปะ จ.เชียงราย

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการน าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพ่ือต่อยอดทุน

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม



พ.ศ. 2564

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

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

กิจกรรมท่ี 3 โครงการเมืองศิลปะ 5,200,000          จังหวัดนครราชสีมา 50,000        50,000        110,000       110,000           410,000           3,060,000        660,000          350,000           50,000            250,000           50,000         50,000         ศูนย์เครือข่าย
นครราชสีมา สัมพันธ์และ

แหล่งทุน
  - กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน 1,500,000          300,000           1,000,000         200,000           -               -               
ศิลปะร่วมสมัย 9 สาขา
  - เทศกาล "ฮิปฮอปนานาชาติ เค-แบทเทิล 550,000             500,000           50,000            
นานาชาติ K-Battle International HIPHOP
 Festival 2022
  - เทศกาลหุ่นเยาวชนนานาชาติ 2,000,000          50,000          50,000             50,000             1,000,000         550,000           300,000            
  - การพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ 500,000             500,000           
New generation of art
 - งบบริหาร การด าเนินงานโครงการ/ 650,000             50,000        50,000        60,000          60,000             60,000             60,000             60,000            50,000             50,000             50,000             50,000          50,000          
กิจกรรมเมืองศิลปะ จ.นครราชสีมา

งบบริหารงาน โครงการ/กิจกรรม 212,500            20,000        20,000        21,500         21,000            20,000            20,000            20,000            20,000             20,000            20,000            10,000         -              
พัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมือง
แห่งศิลปะ

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 70,000 70,000 211,500 261,000 660,000 3,910,000 2,260,000 853,500 100,000 365,000 760,000 141,500
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
351,500 4,831,000 3,213,500 1,266,500

3.64 50.00 33.26 13.11



     โครงการ เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     งบประมาณ  8,180,500  บาท

     แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     ผลผลิตท่ี  :  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุน  และเผยแพร่กิจการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ศิลปิน บุคคล ผู้ประสงค์จะจัดกิจกรรม ศิลปะร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ

     ไม่ว่าจะเป็นด้านคีตศิลป์ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย เพ่ือให้ศิลปิน บุคคล ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุน  

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือส่งเสริมให้ศิลปินศิลปาธรร่วมสมัยสาขาต่าง ๆ ท้ัง 9 สาขา เกิดการสร้างสรรค์งานท่ีมีความโดดเด่น ทัดเทียมนานาประเทศ
     2. เพ่ือส่งเสริมศิลปิน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจงานศิลปะร่วมสมัย ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565

     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริม เครือข่าย 170 8,180,500 กรุงเทพฯ -             500,000      300,000      1,000,000        1,200,000        1,200,000        1,300,000      800,000         800,000           500,000           300,000        280,500        ศูนย์เครือข่าย
ศิลปะร่วมสมัย สัมพันธ์และ

แหล่งทุน

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 0 500,000 300,000 1,000,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 800,000 800,000 500,000 300,000 280,500
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. เพ่ิมโอกาสสร้างความพร้อม และสร้างเครือข่ายการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการสร้างสรรค์ สืบสาน และเผยแพร่อย่างต่อเน่ือง

800,000 3,400,000 2,900,000 1,080,500
9.78 41.56 35.45 13.21



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

     งบประมาณ  1,200,000  บาท

     แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     ผลผลิตท่ี  :  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ
 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  กลุ่มประชาสัมพันธ์ / กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป การจัดการองค์ความรู้ สืบค้น จัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยท่ีครอบคลุมศิลปะร่วมสมัยให้ท่ัวถึงและมีคุณภาพ ด้วยการบริหารจัดการในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการ

     ทางศิลปวัฒนธรรมท่ีก่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง    โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มุ่งเน้นให้องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมไปถึงการพัฒนาองค์กรและศักยภาพของบุคลากร

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และเผยแพร่ศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยท่ีจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวงการศิลปะร่วมสมัยทุกสาขา
     2. เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความท้าทายในการท างาน และการปรับทัศนคติแนวคิดของคนกับหน่วยงานต่างๆ
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการจัด คน 5,000 1,200,000 กรุงเทพฯ -             30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            230,000        230,000        230,000          210,000          150,000       -              กลุ่ม
กิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ / 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กลุ่มบริหาร

งานบุคคล
กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการ 900,000             -                 200,000         200,000         200,000           150,000           150,000        -              
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กิจกรรมท่ี 2 การเสริมสร้างและพัฒนา 300,000             -             30,000        30,000        30,000            30,000            30,000            30,000           30,000           30,000            60,000            -              -              
สมรรถนะบุคลากร

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 230,000 230,000 230,000 210,000 150,000 0
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบูรณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  

60,000 90,000 690,000 360,000
5.00 7.50 57.50 30.00



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา เผยแพร่ และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

     งบประมาณ  1,100,000  บาท

     แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     ผลผลิตท่ี  :  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีอ านาจหน้าท่ีในการศึกษาวิเคราะห์และส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การเผยแพร่การสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม

     การพัฒนาและจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ใช้คุณค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  จึงเห็นควรด าเนินโครงการศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพ่ือบริหารจัดการองค์ความรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการน าองค์ความรู้งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม
     2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ ชุด 1 1,100,000 กรุงเทพฯ 30,000        30,000        30,000        90,000            125,000           215,000           130,000         130,000         230,000           30,000            30,000          30,000          สถาบัน
ศึกษาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรม
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมสมัย

กิจกรรมท่ี 1 การจัดท าหนังสือรวบรวม 609,000             -                 59,000             150,000           100,000         100,000         200,000           -                 -               -               
องค์ความรู้การสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
รูปแบบใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัย

กิจกรรมท่ี 2 การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ 106,000             60,000             36,000             35,000             
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบบริหารงาน โครงการ/กิจกรรม 385,000             30,000        30,000        30,000        30,000             30,000             30,000             30,000           30,000           30,000             30,000             30,000          30,000          

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 30,000 30,000 30,000 90,000 125,000 215,000 130,000 130,000 230,000 30,000 30,000 30,000
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบูรณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  

90,000 430,000 490,000 90,000
8.18 39.09 44.55 8.18



     โครงการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและการให้บริการ

     งบประมาณ  1,656,300  บาท

     แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     ผลผลิตท่ี  :  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป โครงการพัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและการให้บริการ ประจ าปี 2565 มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ให้องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน ซ่ึงเป็นปัจจัยสนับสนุนและเป็นองค์ประกอบส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

     เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     วัตถุประสงค์  : 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงานฯ
     2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร 
     3. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และข้อมูลศิลปะร่วมสมัยผ่านเว็บไซต์ของส านักงานฯ 
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : 1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2. ความส าเร็จของการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบโครงการ ค่าใช้จ่ายในการ คน 6,000 1,656,300 กรุงเทพฯ 95,000        95,000        219,130      106,630           106,630           219,130           106,630         106,630         169,130           106,630           106,630        219,130        สถาบัน
พัฒนาระบบเพ่ือการบริหารและ ศิลปวัฒนธรรม
การให้บริการ ร่วมสมัย

กิจกรรมท่ี 1 ระบบป้องกันและ 600,000             50,000        50,000        50,000        50,000             50,000             50,000             50,000           50,000           50,000             50,000             50,000          50,000          
รักษาความม่ันคงภายนอกและ
ภายในเครือข่าย

กิจกรรมท่ี 2 พัฒนาและบ ารุงรักษา 116,300             11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630 11,630
ระบบฐานข้อมูล
(www.ocac.go.th)

กิจกรรมท่ี 3 บ ารุงรักษาโครงการเพ่ิม 150,000             50,000        50,000             50,000          
ประสิทธิภาพและควบคุมการ
ใช้งานอินเตอร์เน็ต (proxy server)

กิจกรรมท่ี 4 การบ ารุงรักษาระบบ 100,000             25,000        25,000             25,000             25,000          
จัดเก็บภาพกิจกรรมของส านักงานฯ

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบูรณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  



พ.ศ. 2564

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

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

กิจกรรมท่ี 5 การบ ารุงรักษาโครงการ 150,000             37,500        37,500             37,500             37,500          
บริหารจัดการการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ของบุคลากร

งบบริหารงาน โครงการ/กิจกรรม 540,000             45,000        45,000        45,000        45,000             45,000             45,000             45,000           45,000           45,000             45,000             45,000          45,000          

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 95,000 95,000 219,130 106,630 106,630 219,130 106,630 106,630 169,130 106,630 106,630 219,130
รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส
409,130 432,390 382,390 432,390
24.70 26.11 23.09 26.11



     โครงการ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     งบประมาณ  6,268,100  บาท

     แผนงาน  : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     ผลผลิตท่ี  :  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่า

     ความสอดคล้อง  :  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 10 การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม

 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ด้าน วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เร่ืองและประเด็นปฏิรูปท่ี  การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน

o ยุทธศาสตร์อ่ืนๆ เช่น ระบุ........................................................................................................................

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ /แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯลฯ

 นโยบายกระทรวง ประการท่ี 3 การต่อยอดวัฒนธรรม ด้วยการน าคุณค่าของวัฒนธรรม สร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวและบริการทางวัฒนธรรม

     หน่วยงานรับผิดชอบ  :  ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หน่วยงานหลัก :  กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
หน่วยงานสนับสนุน : 

     หลักการและเหตุผลโดยสรุป ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ ของศิลปะร่วมสมัยท่ีมีส่วนในการสร้างสรรค์และคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมของชาติให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันจึงเห็นสมควรส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

     โดยสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตส านึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และจัดต้ัง “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ข้ึนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551

     วัตถุประสงค์  : เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนเก่ียวกับการให้การอุดหนุนแก่ผู้ขอรับการส่งเสริม ตลอดจนการด าเนินการอ่ืนเก่ียวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ .ศ. 2551
     ระยะเวลาด าเนินการ   :  ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง กันยายน พ.ศ. 2565
     ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  : แบบสอบถาม และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน
     การประเมินผล  :  แบบสอบถาม การสังเกต และแบบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

พ.ศ. 2564

หน่วยนับ จ านวน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งบเงินอุดหนุน 4,027,500 กรุงเทพฯ กองทุนส่งเสริม

- การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะร่วมสมัย  โครงการ 27 4,027,500 ส่วนภูมิภาค  -    -   2,013,800        -                  250,000           300,000           300,000          300,000          300,000           300,000           263,700         -               ศิลปะร่วมสมัย
งบด าเนินงาน 2,240,600

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการด าเนินงาน  คร้ัง 12 1,443,600 31,300         31,300        237,300          151,300           97,300             97,300             76,300           176,300          366,300           61,300             46,300          71,300          

- ค่าใช้จ่ายบุคลากร  อัตรา 3 797,000 66,300         66,300        66,300            67,300             66,500             66,500             66,300           66,300           66,300             66,300             66,300          66,300          

รวมการใช้จ่ายรายเดือน 6,268,100 97,600 97,600 2,317,400 218,600 413,800 463,800 442,600.00 542,600.00 732,600 427,600 376,300 137,600 6,268,100        

รวมการใช้จ่ายรายไตรมาส

ร้อยละการใช้จ่ายรายไตรมาส 100.00

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วยงาน ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้รับผิดชอบพ.ศ. 2565

2,512,600 1,096,200 1,717,800.00 941,500

ระยะเวลาด าเนินการ (ระบุ วันท่ีด าเนินการ)

     ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 1. องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดการและเผยแพร่สู่สาธารณชน 2. เกิดการบูรณาการและขับเคล่ือนการด าเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างมีเอกภาพ  

40.09 17.49 27.41 15.02

รายการ
เป้าหมาย

งบประมาณ (บาท)
พ้ืนท่ีด าเนินการ

(ระบุจังหวัด)


