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ภัทรพร เลี่ยนพานิช, The Poetry under the moonlight in winter wind, ๒๕๖๓

Watercolor on paper, ๗๖ x ๕๖ ซม.
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(นายโกวิท ผกามาศ)

ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดทำาขึ้น 

เพ่ือเสนอภาพรวมผลการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของหน่วยงานในรอบปีท่ีผ่านมา ซ่ึงสำานักงานฯ 

มุ่งเน้นการนำาศิลปะร่วมสมัยในทุกสาขามาช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพิ่มขึ้นตามยุทธศาสตร์กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์และ 

แผนปฏบิตัริาชการประจำาปีภายใตแ้ผนบรหิารราชการแผน่ดนิ นโยบายรฐับาล ตลอดจน 

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ รวมทั้งรายงานด้านการเงินและข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ 

เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับทราบผลการดำาเนินงาน 

ตามภารกิจของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมุ่งมั่นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน 

  การจัดทำาหนังสือรายงานประจำาปี ๒๕๖๔ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัยฉบับน้ี สำาเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารและความร่วมมือของ 

เจา้หน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทกุทา่น ทีไ่ด้ใหข้อ้เสนอแนะ และสนับสนนุขอ้มลูประกอบการจัดทำา

รายงานฯ คณะผูจ้ดัทำาใครข่อขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอืรายงาน

ประจำาปี ๒๕๖๔ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเป็นสื่อกลางให้หน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา และผูท้ีส่นใจงานดา้นศลิปวฒันธรรม

ร่วมสมัยได้รับทราบผลการดำาเนินงานที่สำาคัญของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

และเข้าใจถึงบทบาท อำานาจหน้าที่ ภารกิจ การดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  

ในการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศให้ยั่งยืนและมั่นคง

สืบไป

คํานํา
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 ปรมัตถ์ เหลืองอ่อน, จิตสัญจร, ๒๕๖๑

สีอะคริลิกบนผ้าใบ, ๒๐๐ x ๑๕๐ ซม.
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ทําเนียบผู้บริหารสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 	๖

ส่วนที่	๑	:	 ข้อมูลภาพรวมของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 	๙
           •  เครื่องหมายราชการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๓
           •  ขอบข่ายของงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๔
           •	ข้อมูลพื้นฐานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๑๕
           •  ประเด็นยุทธศาสตร์/บทบาทอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย/ยุทธศาสตร์ชาติ/  ๑๖
             นโยบายรัฐบาล/นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   
            •	การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้างของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๒๒
           •	อัตรากำาลังของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๒๓
           •	งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๒๔

ส่วนที่	๒		:	 ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สําคัญ		 ๒๕ 

					 		 				 สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
           •  แผนงานพื้นฐาน  ๒๗
           •  แผนงานยุทธศาสตร์  ๓๘
           • แผนงานบูรณาการ  ๗๔

ส่วนที่	๓		:	 รายงานการเงินของสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ๙๑
           •  รายงานการเงินประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ๙๒
           •  หมายเหตุประกอบรายงานการเงิน  ๙๖

ภาคผนวก		 		 	 ๑๒๓

หน้า

สารบัญ



6 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางเกษร	กําเหนิดเพ็ชร
รองผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

นางสาวสมลักษณ์	คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นส่งเสริมง�นวิจิตรศิลป์ 

(ทัศนศิลป์) 

นางสาววิมลลักษณ์	ชูชาติ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ทําเนียบผู้บริหาร
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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นางรพีพร	คล่องธนาคม
เลข�นุก�รกรม

นางสาวสมพร	พานทอง
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เครือข่�ย

สัมพันธ์และแหล่งทุน

นางสาวสุวิมล	วิมลกาญจนา
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์หอศิลป์

นางสาวสมลักษณ์	คล่องแคล่ว
ผู้เชี่ยวช�ญเฉพ�ะด้�นส่งเสริมง�นวิจิตรศิลป์ 

(ทัศนศิลป์) 

นางกาญจนา	ตุ้มกลีบ
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
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ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ความประทับใจในศิลปะลานนา (ภาพร่างที่ไม่ได้วาด), ๒๕๖๒

สีอะคริลิกและทองคำาเปลวบนผ้าใบ, ๑๕๐ x ๑๒๐ ซม.
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลภาพรวม
๑ส่วนที่
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ชูศักดิ์ ศรีขวัญ, แม่และลูก, ๒๕๖๐

การประกอบหนังขึงบนผ้าใบ, ๑๕๐ x ๑๒๐ ซม.
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 ๑.  รัฐบาล ภายใต้การนำาของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้เสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา  
โดยผา่นความเหน็ชอบของสภาผู้แทนราษฎร แล้วนำาเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของวฒุสิภา
 ๒. วนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัปิรบัปรงุ 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม “สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”  
เป็นหน่วยงานใหม่ระดับกรมในกระทรวงวัฒนธรรม ตามที่ น.พ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้เสนอ
 ๓. วันที่  ๘ กันยายน ๒๕๔๕ มูลนิธิศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  
โดย นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครราชสีมา ประธานคณะกรรมาธิการ
กิจการรัฐสภา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดตั้งสำานักงาน 
คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภา ศิลปิน  
นักวิชาการ ผู้บริหารระดับสูงในการดำาเนินงานวัฒนธรรม และผู้สนับสนุนจำานวนมาก ทุกคนมี
ความคิดตรงกันว่าสมควรก่อตั้งกรมนี้ และยินดีให้การสนับสนุน
 ๔.  วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญวุฒิสภาได้ประชุมพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบให้เพิ่ม สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
 ๕.  วนัท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๔๕ ทีป่ระชมุวฒุสิภาได้พจิารณา รา่งพระราชบญัญติัปรบัปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. .… และมีมติเห็นชอบมาตรา ๓๙ (๖) สำานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนออกเสียง ๗๙ ต่อ ๓๕
 ๖.  วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ ประกาศใช้พระราชญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
พ.ศ. ๒๕๔๕ กำาหนดให้มีส่วนราชการ ๒๐ กระทรวง และมีสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
เป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม
 ๗.  วันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ นางอุไรวรรณ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมได้ลงนามประกาศใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๕

ภาพรวม
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ประวัติการก่อตั้ง

๑ส่วนที่



12 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ความจำาเป็นในการจัดตั้ง
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 
 ๑. องค์ประกอบท่ีสำาคัญข้ันพ้ืนฐานอันนำาไปสู่คุณภาพชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

ของมนุษย์ คือ ศิลปะแห่งการดำาเนินชีวิต ศิลปะนำาไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญา  

การเรยีนรู ้การสรา้งสรรคใ์หม ่ๆ  การยกระดับจติวิญญาณให้มคีวามละเอยีดออ่น 

ไปสู่ความเป็นอิสระทางปัญญา อันเป็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท้ังใน 

โลกปัจจุบันและอนาคต ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง 

ต่อการดำาเนินชีวิตของคน เพราะคนจะต้องพัฒนาปรับตัวในการใช้ศิลปะ 

การดำารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวไปสู่โลกยุคใหม่ที่มีพลวัตตลอดเวลา

 ๒. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะเป็นส่วนที่เติมเต็มให้การดำาเนินงาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมมีความเด่นชัด 

ครอบคลุมครบทุกด้านอย่างเป็นเอกภาพ

 ๓.  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในปัจจุบันควรได้รับการดูแล ส่งเสริม  

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ ต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่ขาดตอน  

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  ๓.๑  เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมจากอดีตสู่ปัจจุบัน

  ๓.๒  เพ่ือสร้างสรรค์ สะสม และสร้างต้นทุนใหม่ทางวัฒนธรรม 

ให้แก่สังคม

  ๓.๓  เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ต่อชาติในด้านเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและศิลปะการบันเทิง  

  ๓.๔  เพ่ือใหรู้้เทา่ทนัและกา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลงของกระแส

โลกาภิวัตน์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
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ความหมายของศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั
	 ๑.	 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หมายถึง ศิลปะ 

ที่พัฒนาสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ในยุคเดียวกัน หรือในเวลา

เดียวกัน และเกิดขึ้นในสมัยปัจจุบัน โดยมีวัฒนธรรมเป็น

ฐานรากสำาคัญในการสร้างสรรค์

 ๒.	 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	หมายถึง ศิลปะ 

ทีส่ร้างสรรคข์ึน้ใหม ่โดยมกีระบวนแบบหรอืแนวความคิด

ของสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบันเป็นพื้นฐาน

 ๓.	 ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	หมายถึง ศิลปะ 

ทีส่รา้งสรรคข์ึน้ใหม ่เพือ่รบัใชส้งัคมในยคุปจัจุบนัทีเ่กดิจาก 

ความคิดและประยุกต์อย่างบูรณาการสอดคล้องสัมพันธ์

และส่งผลต่อกันและกันระหว่างศิลปะและวัฒนธรรม

ลักษณะของเครื่องหมายราชการ	
 ประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ รูปร่างอิสระคล้าย

ดวงตา และมือที่กำาลังจับจีบรำาไทยเพื่อบ่งบอกหน้าท่ี

ของหน่วยงานที่สอดส่องดูแล และสนับสนุนส่งเสริมงาน

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านล่างเป็นข้อความชื่อ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ความหมายของเครื่องหมายราชการ
 ๑.	รูปร่างอิสระ	พัฒนามาจากภาพดวงตา มือ 

และส่วนหนึ่งของอักษรย่อ ศ	ว	และ	ร

	 ๒.	ดวงตา สื่อความหมายถึง การจับจ้องมองดู

ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย

	 ๓.	มือ สื่อความหมายถึง การส่งเสริมให้ศิลปะ 

รับใช้ประชาชน

 ๔.		อักษรย่อ			ศ				ว					และ						ร					ย่อมาจาก  ศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัย

	 ๕.	รูปตราสัญลักษณ์	ใช้สีทอง หมายถึง ความเป็น

ชาติไทยและความเจริญรุ่งเรือง
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 ศิลปะที่อำานวยประโยชน์ทางใจที่มุ่งเน้นความงดงาม และความพึงพอใจมากกว่า
ประโยชน์ใช้สอย หรือส่ิงที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ
และอารมณ์เป็นสำาคัญ

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการเผยแพร่และพัฒนา 
องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ รวมไปถึงนำางาน 
ศิลปวัฒนธรรมรว่มสมยัมาเพิม่มลูคา่สนิค้าและบรกิาร โดยไดจ้ำาแนกงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัเปน็ ๒ ประเภท คือ

ขอบข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 ศลิปะทีอ่ำานวยประโยชน์ทางกาย มุง่เนน้ประโยชนท์างการใชส้อยมากกวา่ความงาม  
หรอืสิง่ท่ีมนุษยส์ร้างสรรค์ขึน้เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทางรา่งกาย ซ่ึงงานศลิปะร่วมสมยั 
ในแต่ละประเภทนั้นล้วนเกิดจากจินตนาการ การต่อยอดภูมิปัญญาผนวกด้วยความคิด
สร้างสรรค์ หลอมรวมให้เกิดเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่าในรูปแบบต่าง ๆ  
เป็นประโยชน์ท้ังในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าทางจิตใจ ได้แก่ สุนทรียะและประโยชน์ 
เพื่อการดำารงชีวิต ตามประเภทหรือคุณลักษณะของผลงานศิลปะนั้น ๆ

 แตใ่นปจัจบุนั ไดจ้ำาแนกงานศลิปะรว่มสมยัออกเปน็ ๖ กลุ่มงาน ๙ สาขา ตามท่ีปรากฏในวถีิการดำารงชวีติของสงัคม
ปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย 

ศิลปะ
ร่วมสมัย

๑) ศิลปะการออกแบบ 
	 แบ่งย่อยออกเป็น	
	 -		เรขศิลป์	
	 -		มัณฑนศิลป์
	 -	การออกแบบเครื่องแต่งกาย

๒) ทัศนศิลป์ 

๓) สถาปัตยกรรม 

๔) วรรณศิลป์ 

๕) ดนตรีและการแสดง

วิจิตรศิลป์
(Fine Art)

ประยุกต์ศิลป์
(Applied Art)

๖) ภาพยนตร์และสื่อ      
 เคลื่อนไหว
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วิสัยทัศน์

VISION

เป็นองค์กรชั้นนำาในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

๑.	 เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม

	 ร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์

๒.	 นำางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

ข้อมูลพื้นฐานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

พันธกิจ

MISSION

Service Mind
ความพร้อมในการให้บริการ

Achievement 
การทำางานโดยมุ่งหวังผลสำาเร็จของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Teamwork
การทำางานเป็นทีม

Relationship
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันของบุคลากรในองค์กร

S

M

A

R

T

Master
การทำางานแบบมืออาชีพ

วัฒนธรรม
อันดีงาม

ริเริ่ม 
สร้างสรรค์

บริการ
มุ่งมั่น

ตั้งใจ
ทำางาน

วัฒนธรรม 
องค์กร

ค่านิยม
องค์กร
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๑.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒.  ประสานงานเครือข่ายองค์กรศิลปวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

  ทั้งในและต่างประเทศ

๓.  จัดให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๔. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สติปัญญา และการประยุกต์ใช้งาน

  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๕.  ระดมทรัพยากรและจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งทุนด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๖.  จัดทำาข้อเสนอเชิงนโยบาย แผนงาน และยุทธศาสตร์ในการดำาเนินงาน

  ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๗.  ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๘.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของสำานักงาน 

  หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

บทบาท
อำานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๔
ยุทธศาสตร์ที่	๑ ยุทธศาสตร์ที่	๒ ยุทธศาสตร์ที่	๓ ยุทธศาสตร์ที่	๔

ศึกษา วิจัย และส่งเสริม

การเผยแพร่องค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ด้านงานสร้างสรรค์วิชาการ

ทางศิลปะ และนวัตกรรม

ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ส่งเสริมให้มีและพัฒนาพื้นที่

การแสดงศิลปวัฒนธรรม 

ร่วมสมัยและแหล่งเรียนรู้

ส่งเสริมการสร้างสรรค์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ 

สังคม และมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

บูรณาการความร่วมมือ

เชิงรุกเพื่อพัฒนางาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ของทุกภาคส่วนทั้งใน

และต่างประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสร้างผลงาน 

ที่มีคุณค่าสู่การเผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

เสริมสร้างคุณค่าศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ให้สอดคล้องกับสังคมไทย
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			ยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๑-๒๕๘๐

  รัฐบาลได้กำาหนดวิสัยทัศน์และแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ  เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคล่ือน
การพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ ในระยะ ๒๐ ปี โดยยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคล่ือน
ประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอ่ืน ๆ  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถดำาเนินการได้อย่างม่ันคง 
ม่ังค่ัง และย่ังยืน ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

๑.	วิสัยทัศน์
 ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.	ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง 
การพฒันา ความมัน่คง เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น ประกอบดว้ย  
๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
 ๑)	ยทุธศาสตรช์าตดิา้นความมัน่คง	มเีปา้หมายการพฒันาทีส่ำาคญั คอื ประเทศชาติมัน่คง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธปิไตย และมคีวามสงบเรยีบรอ้ยในทกุระดบั ตัง้แตร่ะดบัชาต ิสงัคม ชมุชน มุง่เนน้การพฒันาคน  
เครือ่งมอื เทคโนโลย ีและระบบฐานขอ้มลูขนาดใหญใ่หม้คีวามพร้อมสามารถรับมอืกบัภยัคกุคามและ 
ภยัพบิตัไิดท้กุรปูแบบ และทกุระดบัความรนุแรง ควบคูไ่ปกบัการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาดา้นความมัน่คง 
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับ 
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและ 
มิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออำานวยประโยชน์ต่อการดำาเนินการของ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำาหนด
 ๒)	ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน มเีปา้หมายการพัฒนาท่ีมุง่เนน้ 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ 
ในด้านอ่ืน ๆ นำามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง
พืน้ฐานของประเทศในมติติา่ง ๆ  ทัง้โครงขา่ยระบบคมนาคมและขนสง่ โครงสรา้งพืน้ฐานวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและดจิทิลั และการปรบัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การพฒันาอตุสาหกรรมและบรกิารอนาคต 
และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่  

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ 
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ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมท้ังการส่งเสริมและสนับสนุน 
จากภาครฐัใหป้ระเทศไทยสามารถสรา้งฐานรายได้และการจ้างงานใหม ่ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุน 
ในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง  
และลดความเหลื่อมลำ้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
	 ๓)	ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย์ มเีปา้หมายการพฒันา 
ที่สำาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง  
กาย ใจ สตปิญัญา มพัีฒนาการทีด่รีอบดา้นและมสุีขภาวะทีดี่ในทกุชว่งวยั มจิีตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง
มีทักษะที่จำาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะส่ือสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสามและอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน  
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทักษะสูงเป็นนวัตกร 
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
	 ๔)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	 มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่สำาคัญที่ให้ความสำาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น  
มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำา เพ่ือส่วนรวม  
การกระจายอำานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำาประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
 ๕)	ยทุธศาสตรช์าตดิา้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปน็มิตรตอ่ส่ิงแวดลอ้ม	มีเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีสำาคัญเพ่ือนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุกมิติ ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันท้ังภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ 
ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในแบบทางตรงใหม้ากทีส่ดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได ้โดยเปน็การดำาเนนิการบนพืน้ฐานการเตบิโตรว่มกนั ไมว่า่จะเปน็
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
	 ๖)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ 
สว่นรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดทีเ่หมาะสมกบับทบาทภารกจิ แยกแยะบทบาทหนว่ยงานของรฐัทีท่ำาหนา้ที ่
ในการกำากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล  
ปรับวัฒนธรรมการทำางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว 
ใหท้นัตอ่การเปลีย่นแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่การนำานวตักรรม เทคโนโลยขีอ้มลูขนาดใหญ ่ 
ระบบการทำางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง 
ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล 
มปีระสทิธิภาพ และนำาไปสูก่ารลดความเหลือ่มลำา้และเอือ้ตอ่การพฒันา  โดยกระบวนการยุติธรรมมกีารบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ และการอำานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
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นโยบายรัฐบาล

นโยบายหลัก	๑๒	ด้าน	
๑.  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒.  การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
๓.  การทำานุบำารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔.  การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕.  การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
๖.  การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
๗.  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘.  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙.  การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม

นโยบายเร่งด่วน	๑๒	เร่ือง	
๑.  การแก้ไขปัญหาในการดำารงชีวิตของประชาชน 
๒.  การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓.  มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
๔.  การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
๕.  การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
๖.  การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
๗.  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
๘.  การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจำา 
๙.  การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดำาเนินการเพ่ือแก้ไข เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ
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							นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

นโยบายหลัก	๔	ประการ

สืบสาน
ประการที่	๑	ด้านการสืบสานงานวัฒนธรรมของชาติ
 ๑.๑  ถวายงานพระราชพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยความจงรักภักดี
และสำานกึในพระมหากรุณาธิคณุอนัหาทีส่ดุมิได้ เพือ่เทดิทนูและธำารงไวซ่ึ้งสถาบนัอนัสูงสุดของปวงชนชาวไทย
 ๑.๒ ดำาเนินงานตามพระราชดำาริ ส่งเสริมการนำาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติเพื่อไปสู่
วัฒนธรรมเพื่อคุณค่า และวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า
 ๑.๓  ทำานบุำารงุศาสนาใหม้คีวามเขม้แขง็ สง่เสรมิสถาบนัศาสนาทกุศาสนา ใหม้บีทบาทในการเผยแพร่ 
คำาสอนที่ดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตใจ 
และสังคม

รักษา
ประการที่	๒	ด้านการรักษาและหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรม
 ๒.๑  ส่งเสริมสร้างความเช่ือมโยงระหว่างทรัพยากรบุคคลทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
ศิลปินแห่งชาติ ปูชนียบุคคล ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาจิตวิญญาณ ผู้นำาศาสนา ให้มีส่วนร่วมเป็นแม่พิมพ์  
(Role Model) ในการถ่ายทอดภูมิปัญญา องค์ความรู้
 ๒.๒  ปลกุกระแสความเป็นไทย (Thainess) สรา้งจิตสำานกึ สง่เสริมคา่นยิมและอตัลกัษณค์วามเปน็ไทย  
ผ่านพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทั่วประเทศ
 ๒.๓  ผลักดันนโยบายการจัดการพ้ืนท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ ได้แก่
  ๑)  ตรวจสอบข้อมูล และสำารวจพื้นที่แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือจัดทำาแผนการบูรณาการ 
   การบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม
  ๒)  บูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม ระหว่างหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
   เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหาการบุกรุกมรดกวัฒนธรรม และแนวทางการ 
   แลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประโยชน์
  ๓)  จัดทำาแผนบูรณาการการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม รวมทั้งแก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย 
   ที่เกี่ยวข้องบางมาตรา เพื่อประโยชน์ในการจัดการพื้นที่ และเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน 
   ที่บุกรุกพื้นที่มรดกวัฒนธรรม โดยไม่ตั้งใจ
  ๔)  นำาแผนบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่มรดกวัฒนธรรม ด้านการแก้ไขปัญหา การบุกรุก 
   มาทดลองปฏิบัติ 
 ๒.๔  ส่งเสริมการนำานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสนองต่อนโยบายการเตรียมคนไทยสู่ 
ศตวรรษ ที่ ๒๑ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการอนุรักษ์ ทำานุบำารุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ
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 ๒.๕  สนบัสนนุการจดัทำาและบรหิารจัดการขอ้มลูขนาดใหญ ่(BIG DATA) เพ่ือเปน็ศนูยก์ลางแลกเปล่ียน 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรมของประเทศ เพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ เผยแพร่ รักษาและทำานุบำารุงสมบัติ
ของชาติ
 ๒.๖  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ 
อารยประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคมไทยและนานาอารยประเทศ
 ๒.๗  ผลกัดนัการพฒันาศูนยว์ฒันธรรมแห่งใหม่เพือ่เปน็ศนูยก์ลางการแสดง การประชมุ การถา่ยทอด 
องค์ความรู้ การนำาเสนอวิชาการและปฏิบัติการ

ต่อยอด
ประการท่ี	๓	การตอ่ยอดวฒันธรรม	ดว้ยการนำาคณุคา่ของวฒันธรรม	สรา้งสรรคสิ์นคา้และบริการ	 
(Creative	Culture)	เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
ทางวัฒนธรรม
 ๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการนำาทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม 
การนำาวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น 
ให้เป็นวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 ๓.๒  สง่เสรมิและสนบัสนนุความรว่มมอืใหเ้กดิสถาบนัวฒันธรรมสรา้งสรรค ์สรา้งมาตรฐานผลติภัณฑ์
และบริการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 ๓.๓  สนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5F คือ  
๑) อาหาร (Food) ๒) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) ๓) การออกแบบและแฟชั่น (Fashion)  
๔) มวยไทย (Fighting) และศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย และ ๕) เทศกาล ประเพณี (Festival)  
โดยการบูรณาการและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
 ๓.๔  ส่งเสริมให้มีเวทีและพื้นที่เชิงวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
 ๓.๕  สนับสนุนให้เกิดการสร้างส่ิงแวดล้อมและบรรยากาศการร่วมลงทุน (Eco System)  
ระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัยพัฒนา นักลงทุน นักการตลาดและผู้ประกอบการหน้าใหม่
 ๓.๖  ส่งเสริมการนำานวัตกรรม เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดค้นและวิจัย  
ออกแบบผลงาน ผลิตสินค้าและบริการทางด้านวัฒนธรรม รวมไปถึงการส่งเสริมการตลาดด้วยเคร่ืองมือ
ทางการตลาดสมัยใหม่

หลักธรรมาภิบาล
ประการที่	 ๔	 ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาลและการสร้างคุณค่าทางสังคม	 
(Value Creation)
 ๔.๑  ผลักดันการจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานคุณธรรมแห่งชาติพร้อมด้วยร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 
ศูนย์คุณธรรม จัดตั้งคณะทำางานดำาเนินการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 ๔.๒  เรง่รดัขบัเคลือ่นการพฒันาและบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนด้านศลิปะ วัฒนธรรม การศาสนา  
คุณธรรม และจริยธรรม โดยประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงวัฒนธรรม  
และส่งเสริมให้มีการวางหลักสูตรการเรียนรู้เสริมภายในท้องถิ่น
 ๔.๓  เร่งสร้างสรรค์วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ ด้วยการนำามิติทางวัฒนธรรมมาสร้างค่านิยม 
และจิตสำานึกที่ดีให้กับสังคมไทย การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เคารพ และรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
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การแบ่งส่วนราชการ/โครงสร้าง
ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้อำานวยการ
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สถาบันศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

- กลุ่มอำานวยการ 

- กลุม่บรหิารงานบุคคล 

- กลุ่มคลังและพัสดุ 

- กลุ่มแผนงาน 

- กลุ่มส่งเสริมและ

 พัฒนาเครือข่าย

- กลุ่มบริหารกองทุน

 สง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั

- กลุ่มส่งเสริม

 งานทัศนศิลป์และ

เชิดชูเกียรติศิลปิน 

- กลุ่มบริหารจัดการ 

หอศิลป์

- กลุ่มวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ 

- กลุ่มเทคโนโลยี

 สารสนเทศ

รองผู้อำานวยการ
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ศูนย์หอศิลป์สำานักงาน 
เลขานุการกรม

ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ ์
และแหล่งทุน

ข้าราชการ	๕๘	อัตรา				พนักงานราชการ	๑๖		อัตรา	
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แผนภูมิแสดงจํานวนข้าราชการและพนักงานราชการ	
โดยแยกตามสํานัก/ศูนย์/สถาบัน	และกลุ่มงาน

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ผู้บริหารหน่วยงาน (สลก.)

สำานักงาน

เลขานุการกรม

ศูนย์เครือข่าย

สำาคัญ

และแหล่งทุน

ศูนย์

หอศิลป์

สถาบันศิลป

วัฒนธรรม

ร่วมสมัย

(ศท.)

(ศห.)

(สร.)

หน่วยงาน

รายงาน

ตรงต่อ

ผอ.สศร.

๒

-

๒

๓

-

๓

๒๐

๖

๒๖

๑๑

๒

๑๓

๑๓

๔

๑๗

๙

๔

๑๓

๕๘

๑๖

๗๔รวมท้ังส้ิน

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รวมท้ังสิน้

อัตรากำาลัง
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



24 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
วงเงินที่ได้รับการพิจารณาจัดสรร	แยกตามประเภทงบ	ดังนี้

ที่ ประเภทงบ จำานวนเงิน	(บาท) ร้อยละ
๑ งบบุคลากร ๒๖,๘๖๑,๕๐๐ ๑๑.๙๗
๒ งบดำาเนินงาน ๖๕,๙๒๓,๘๐๐ ๒๙.๓๘
๓ งบลงทุน ๒๖,๗๓๕,๕๐๐ ๑๑.๙๑
๔ งบเงินอุดหนุน ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๔.๐๑
๕ งบรายจ่ายอื่น ๙๕,๙๐๐,๒๐๐ ๔๒.๗๓

          ๒๒๔,๔๒๑,๐๐๐ ๑๐๐.๐๐

เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒-๒๕๖๔

ปีงบประมาณ จำานวนเงิน (บาท)

๒๕๖๒ ๒๖๙,๖๘๔,๐๐๐
๒๕๖๓ ๒๔๕,๗๓๓,๐๐๐
๒๕๖๔ ๒๒๔,๔๒๑,๐๐๐

๒๕๖๒    
๐

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕๖๓    ๒๕๖๔   

แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย	ปี	๒๕๖๒-๒๕๖๔

รวมทั้งสิ้น

แผนภูมิ
งบประมาณรายจ่าย

ประจำาปีงบประมาณ
พ.ศ.	๒๕๖๔
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒ส่วนที่

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
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พัดยศ พุทธเจริญ, “วิถี : พุทธจริต – ญาณจริต – ศรัทธาจริต”, ๒๕๖๑

ภาพพิมพ์หินปิดทองคำาเปลว, ๑๑๖ x ๗๙.๕๐ ซม.
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๒ส่วนที่

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑.	แผนงานพื้นฐาน
			 ๑.๑	การอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย			
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ดำาเนินการให้เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและองค์กรเครือข่าย
ศลิปะร่วมสมยัทัง้ในและตา่งประเทศ ในโครงการรว่มสมยั Creative คอื โครงการทีส่ำานกังานฯ เปน็ผู้กำาหนด 
แนวคิด (Concept) ของโครงการแต่ละสาขา โดยนำายุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล และกระทรวง  
เกีย่วกบังานดา้นศลิปะ วฒันธรรมมาเป็นตวักำาหนดแนวคดิ (Concept) โดยสนบัสนนุโครงการทีเ่ปดิโอกาส 
ใหบ้คุคลทัว่ไปท่ีประสงคจ์ะสรา้งงานทางศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั และองคก์รเครอืขา่ยไดม้โีอกาสสรา้งงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานักงานฯ ดำาเนินการพิจารณาให้เงินอุดหนุนส่งเสริมศิลปินและ 
องค์กรเครือข่ายศิลปะร่วมสมัยทั้งในและต่างประเทศ จำานวน ๓๖ โครงการ ได้แก่

โครงการ	DAS	•	JATI	2020	–	2021	PROSPECTUS	
(๒๕		พฤศจิกายน	๒๕๖๓	ผ่านระบบออนไลน์ทั่วโลก) 
เป็นการทำาคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ ในงานวัน word 
opera day และฝึกซ้อม อบรมการแสดง opera  
เร่ือง พระเวสสันดร

โครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง	-	งู	(ดอยสะโง้)
(ธันวาคม	๒๕๖๓	จ.	เชียงราย) 
เป็นกิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะและ work shop 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ 
ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
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              (

โครงการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม	 
“What a Wonderful World” 
(กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นโครงการจัดนิทรรศการผลงานเดี่ยว
ของ ศาสตราจารย์พงษ์เดช ไชยคุต

โครงการจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ประจำาปี	๒๕๖๓ 
(๑๐	ธันวาคม	๒๕๖๓	กทม.)	
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำาปี ๒๕๖๓ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยสมาคมถ่ายภาพ     
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร หอศิลปวัฒนธรรม  
แห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ ด้วยการสนับสนุนจาก  
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จำากดั (มหาชน) และหนว่ยงานเอกชนอืน่ ๆ   เพือ่เปดิโอกาส
ใหป้ระชาชนท่ัวไปไดมี้โอกาสไดร้ว่มตามรอยเสดจ็ฯ และชืน่ชมพระอจัฉรยิภาพดา้น
การถ่ายภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีซึง่ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถา่ยฝพีระหัตถ์

ทรงบันทึกไว้

โครงการสารคดีวีดิทัศน์	อยากทำา	
(ธันวาคม	๒๕๖๓	กทม.)	

เป็นการรวบรวมผลงานและประวัติของ

นางสาวจรัสพร ชุมศรี ผ่านรูปแบบสารคดีวิดีทัศน์

โครงการ	Art&Eat	Market@Sakhon
(๔	-	๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	จ.	สมุทรสาคร) 
เป็นการจัดเทศกาลงานศิลปะร่วมสมัยหลายสาขา 
ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี วรรณกรรมและการ 
work shop การประกวดงานศิลปะ รวมทั้ง 
มีการจำาหน่ายสินค้าของจังหวัดสมุทรสาคร
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              (

โครงการสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ดนตรีประกอบ 
สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบสื่อดิจิทัล	
(๕	ธันวาคม	๒๕๖๓	ณ	บริเวณสนามเสือป่า	กรุงเทพฯ) 
เป็นการสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงดนตรีท่ีแต่งขึ้นใหม่ 
ภายใต้การรวบรวมคำาสอนของในหลวงรัชกาลท่ี ๙  
มาร้อยเรียงประกอบการวาดทรายผ่านรูปแบบส่ือดิจิทัล 
และการแสดงบทเพลง พระราชนิพนธ์ 

นิทรรศการประจำาปีขัวศิลปะ	คร้ังท่ี	๙	
Never-ending	power	of	art	
(ธันวาคม	๒๕๖๓	จ.	เชียงราย)	
เป็นการจัดนิทรรศการศิลปะโดยการสร้างสรรค์งานของ
เหล่าศิลปินจากพื้นที่เมืองศิลปะ ได้แก่ จ.กระบี่  จ. เชียงราย  
จ. โคราช 

การแสดงร่วมสมัย	Melancholy	of	Demon	
(๑๘	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	ลิโด	คอนเนค	กทม.)	
เป็นการแสดงโขนร่วมสมัย โดยการนำาองค์ความรู้ท่าทาง
ของโขนมาจัดแสดงบอกเล่าองค์ความรู้และท่าทางของโขน

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	
อำาเภอธาตุพนม	จังหวัดนครพนม
(กุมภาพันธ์	๒๕๖๔	จ.	นครพนม)	
เป็นการจัดเทศกาลการสืบสานประเพณีของชาวไทย
ในจังหวัดนครพนม และมีการจำาหน่ายสินค้าของคน 
ในชุมชน



30 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

โครงการเทศกาลศิลปะจากรากสู่ร่วม	สีสันตุงใย	สายใยชุมชน	ครั้งที่	๑	
(กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	๒๕๖๔	ณ	วัดป่าตาล	ต.	บวกค้าง	จ.	เชียงใหม่)	
เป็นการจัดเทศกาลโดยนำาตุงซ่ึงเป็นประเพณีพื้นบ้านมาทำาเป็นตุงร่วมสมัย ประกอบการ work shop อันเกิดการสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชน และสืบสานประเพณีของกลุ่มไทยยอง

โครงการศิลปะเชิง	๓	มิติ	ร่วมสมัยเพื่อสังคม	
(กุมภาพันธ์	-	มีนาคม	๒๕๖๔	จ.	เชียงใหม่) 
เป็นการสร้างประติมากรรมและจิตกรรมเชิงสามมิติ โดยศิลปินศิลปาธร ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่

ชุดประจำาชาติ	(ปลากัด)	
(พฤษภาคม	๒๕๖๔	ณ	รัฐฟลอริดา	สหรัฐอเมริกา)	
 เป็นการสร้างสรรค์ชุดประจำาชาติไทย “ไตรรงค์อนงนาถ
สุพรรณมัจฉา” ออกแบบโดย อัครัช ภูษณพงษ์ ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วย
แรงบันดาลใจ “นางสุพรรณมัจฉา” นางในวรรณคดีเรื่องรามเกียรต์ิ  
โดยหยิบยกภาพความงามสง่าของนางสุพรรณมัจฉาปรับโฉมออกมาให้
เป็นความงามของ “ปลากัดไทย” สัตว์นำ้าประจำาชาติที่ทรงคุณค่าและ
มีสีสันสวยงาม เสริมความโดดเด่นด้วยสีสันของธงไตรรงค์ลงบนครีบ 
อันพริ้วไหว ซึ่งลวดลายดังกล่าวเป็นลายเสมือนจริงของปลากัดหางส้ัน 
ลายธงชาติ ที่ขึ้นช่ือว่ามีราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทย ที่รู้จักกัน 
ในนาม “เจ้าไตรรงค์”
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โครงการเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก	อิน	คอนเสิร์ต	
(มีนาคม	๒๕๖๔	กทม.	และรูปแบบออนไลน์)	
เป็นการนำาวรรณกรรมที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นวรรณกรรม
สุดยอดในสมัยรัชกาลที่ ๙ เรื่อง เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก  
มาร้อยเรียงเป็นบทเพลงและนำาเสนอในรูปแบบคอนเสริต์ 
พร้อมทั้งมีการบูรณาการกับโรงเรียนหอวังในการอบรมด้าน
ดนตรีให้แก่นักเรียน

โครงการจัดศิลปกรรมร่วมสมัยและเชิงปฏิบัติการ
วาดสงขลา	ครั้งที่	๓	 	
(๑	-	๒๗	มิถุนายน	๒๕๖๔	จ.	สงขลา)	
เปน็การจดัศลิปกรรมรว่มสมัยและเชงิปฏบิตักิาร โดยฝมีอืของ
ศลิปนิในพ้ืนทีจ่งัหวดัภาคใตเ้พือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว ในพืน้ที่
จังหวัดสงขลา โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้การ
สนับสนุนในส่วนของการทำาสูจิบัตร

การผลิตภาพยนตร์สารคดี	“จากไป	กลับมา”	
ชีวประวัติของมณเฑียร		บุญมา	จากบันทึกของ
นาวิน	ลาวัลย์ชัยกุล	
(พฤษภาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นการนำาชีวประวัติของมณเฑียร บุญมา ผ่านการ 
บอกเล่าของลูกศิษย์และนำามาจัดทำ าภาพยนต์  
ในรูปแบบสารคดี  โดยการสร้างสรรค์งานของ 
ศิลปินศิลปาธร คือ นายนาวิน ลาวัลย์ชัยกุล เพื่อให้ 
นักเรียน นักศึกษาด้านทัศนศิลป์รุ่นหลังได้เรียนรู้ถึง 
ประวัติและการทำางานของนายมณเฑียร  บุญมา

โครงการนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อชุมชน	
“7	Passages	to	Lanna	Art”	
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	จ.	เชียงใหม่)	
เป็นโครงการจัด นิทรรศการผลงานเดี่ ยวของ 
นายวัฒนะ วัฒนาพันธุ์
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การสร้างสรรค์องค์ความรู้จากบทประพันธ์เพลง	 
The	Glorious	Kingdom	:	A	Symphony	for	
Orchestra	and	Video”
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	กทม.) 
เป็นการนำ าบทประพันธ์ เพลงของศาสตราจารย์
ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร ศิลปินศิลปาธร มาถอดเป็น 
องค์ความรู้ แนวคิด เบ้ืองหลังของการประพันธ์เพลง
เพื่อให้ผู้ที่สนใจด้านดนตรี เรียนรู้เกี่ยวกับข้ันตอน 
การประพันธ์เพลง

โครงการ	คิดถึง	น้อมนำา	ทำาตาม	“My	King	Project”	
(กรกฎาคม	 -	 สิงหาคม	 ๒๕๖๔	 ณ	 หอธรรมพระบารมี	 
จ.	ฉะเชิงเทรา)	
เป็นการจัดกิจกรรม work shop และสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ของเหลา่ศลิปนิแห่งชาต ิและศิลปนิรว่มสมยั อนัเปน็การน้อมรำาลกึ
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการช้าง	ชุดเฟอร์นิเจอร์หัตถกรรมจักสาน	
(สิงหาคม	๒๕๖๔	จ.	สุรินทร์	ผ่านเพจเฟซบุ๊ก	Elephant	and	Art)	
เปน็การจดักิจกรรม work shop และสรา้งสรรคอ์อกแบบเกีย่วกบั
ช้าง ซึ่งเป็นสัตว์ที่สำาคัญของจังหวัดสุรินทร์ ผ่านรูปแบบออนไลน์

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย	
“Feel	The	Space”		
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔)
เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัย โดยการสร้างสรรค์งานของ
ศลิปนิศิลปาธร จำานวน ๒ ราย  ไดแ้ก่ นายวรรณศกัดิ ์ศริหิลา้  
และนายมานพ มีจำารัส โดยการบูรณาการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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โครงการคอนเสริต์	“สนัตภิาพ	สนัตเิพลง	คอนเสริต์”	
(สิงหาคม	๒๕๖๔	รูปแบบออนไลน์)	
เป็นการแสดงคอนเสิร์ตร่วมสมัย เพื่อสร้างความสุข 
ใหแ้กพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการรวมตวัของ
กลุม่ศลิปนิในพืน้ทีช่ายแดนภาคใต ้และวงดนตรตีา่ง ๆ  
ผ่านรูปแบบออนไลน์

โครงการศิลปินซ่อมสร้างสังคม	 “๒๑	 ปี	 สินสมุทร 
ร้องทุกข์”	
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	จ.	ปทุมธานี)	
เป็นการจัดการแสดงร่วมสมัย Online โดยนำาเรื่อง  
สนิสมทุรร้องทกุข ์ซ่ึงเคยโด่งดงัมาจดัทำาใหม ่ในรปูแบบ
ละครเวที Online อันเป็นการช่วยเหลือศิลปินและ
เยาวชนของบ้านมรดกใหม่ ให้ได้สร้างสรรค์งานภายใต้
สถานการณ์ Covid  - 19

โครงการละครออนไลน์	“สมหมายกับสายสมรและคำาวิงวอน
ต่อโควิดสิบเก้า”	
(กรกฎาคม	-	สงิหาคม	๒๕๖๔		ณ	UTCC	PA	Studio	มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย	และ	เพจ	CO	With	US) 
เป็นการแสดงศิลปะร่วมสมัยในรูปแบบ Online โดยการสร้างสรรค์
งานของศิลปินศิลปาธร คือ นายดำาเกิง ฐิตะปิยะศักดิ์ บอกเล่า
เรื่องราวสถานการณ์โควิด - ๑๙ และทำาความเข้าใจกับชีวิตในช่วง
สถานการณ์ดังกล่าว

โครงการวาดฝันปันสุข	ศิลปะร่วมสมัยเพื่อคนพิการ	
(๑๙	-	๒๓	สงิหาคม	๒๕๖๔	พืน้ทีจ่งัหวดัเชียงใหม	่คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์	มทร.ล้านน้า	และโรงเรียนศรีสังวาลย์	
จ.	เชียงใหม่)
เป็นการจัดกิจกรรม Art Workshop ระหว่างศิลปินร่วมสมัย 
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา และโรงเรียนศรีสังวาลย์ จ. เชียงใหม่ ได้เรียนรู้เทคนิค  
วิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ และให้เด็กพิการ ของโรงเรียน
ศรีสังวาล สร้างสรรค์ผลงาน Postcard จำานวน ๒๔ ผลงาน  
เพื่อจำาหน่ายเป็นรายได้ให้แก่นักเรียนพิการ
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โครงการภาพถ่ายชุดบทกวี	นิราศร่วมสมัย	
ฉบับที่	๑๗	
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	
ชุมชนคลองแสนแสบ	กทม.)	
เป็นการบันทึกภาพถ่ายชุมชนคลองแสนแสบ
เพื่อเผนแพร่วิถีชีวิตชุมชนศิลปะวิถี สิ่งดี ๆ 
ประวัติศาสตร์ของชุมชนคลองแสนแสบ เพื่อจัด
ทำาเป็นหนังสือชุดบทกวี นิราศร่วมสมัย เผยแพร่
ให้แก่คนไทยและนักท่องเที่ยวรับทราบ

โครงการสรา้งสรรคผ์ลงานดนตร	ีบทเพลง
ร่วมสมัยเพื่อสร้างฐานข้อมูลเพลง
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นการสร้างสรรค์บทเพลงแนวร่วมสมัย
ขึ้นใหม่ จำานวน ๑๕ บทเพลง เพื่อให้ 
คนทัว่ไปไดใ้ชง้านในกจิกรรมตา่ง ๆ  ซึง่ไม่ตอ้ง 
เสียสิทธิ์ในการดาวน์โหลด

โครงการหนังสือเสียง	:	เสียงเพรียกภายในและการเดินทาง
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นกิจกรรมด้านงานวรรณกรรม โดยรวมตัวกันของ ๕ ศิลปาธร สาขาวรรณศิลป์ ร่วมบันทึกเสียงและมอบผลงานเขียนในรูปแบบ 
หนังสือเสียง เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจคนในยามวิกฤติโควิด - ๑๙ ร่วมกับสถานีวิทยุศึกษา

โครงการเทศกาลการแสดงออนไลน์	:	สู้วิกฤต	คืนชีวิต	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.	ผ่านรูปแบบออนไลน์) 
เป็นการรวมตัวของศิลปินสาขาศิลปะการแสดงรุ่นใหม่ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงร่วมสมัย ผ่าน Online 
อนัเปน็การส่งเสรมิการสร้างงานของศลิปนิรว่มสมยัรุน่ใหม ่
สาขาศิลปะการแสดง

โครงการ	“ตามรอยเท้าพ่อ	:	สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ”	
(กรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๖๔	จ.	เชียงใหม่)	
เป็นการจัดทำาภาพพิมพ์ ภาพของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพ่ือส่งมอบ
เป็นกำาลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด  
โรงเรียนปริ้นซ์รอลแยล จ. เชียงใหม่  และโรงเรียนต่างๆ  
จำานวนไม่ตำ่ากว่า ๕๗ รูปภาพ
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โครงการเฉลิมฉลอง	 ๖	 ทศวรรษ	 สุนทรียะศิลปะศิลปิน
แห่งชาติและศิลปินชั้นเย่ียมคนท่ี	 ๑๔	 ของประเทศไทย	
(สิงหาคม	๒๕๖๔	ณ	ไอคอน	สยาม	กทม.)	
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ในรูปแบบ E – book  
เผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่สาธารณะชน ซึ่ง E – book นี้
จะนำาไปใช้ในการแสดงนิทรรศการเฉลิมฉลอง ๖ ทศวรรษ 
สุนทรียะศิลปะศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมคนที่ ๑๔ 
ของประเทศไทย 

โครงการเผยแพร่ความรู้	“การต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ด้วยงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพ่ือชุมชน”	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	จ.	ราชบุรี)	
เป็นโครงการที่มุ่งต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน 
เจ็ดเสมียน เพื่อถอดรหัสอัตลักษณ์ของชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
ไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และยังนำามาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ของจังหวัดราชบุรี

โครงการงิ้วไทยร่วมสมัย	 YUANFEN	 เย้ยฟ้าท้ารัก	 :	
วัฒนธรรมไทย-จีน	กับความเท่าเทียมกันของมนุษย์	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นโครงการที่ช่วยพัฒนาการแสดงงิ้วให้มีความสนใจในรูป
แบบร่วมสมัย ด้วยการแสดงศิลปะงิ้วไทยผ่านรูปบบ Online  
จำานวน ๑ เรื่อง

โครงการอบรมการสร้างภาพยนตร์ส้ันแบบออนไลน์ของ
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสู้ภัยโควิด	-	๑๙	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	จ.	สมุทรสาคร)	
เป็นการส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้รักและสนใจงานภาพยนตร์ 
ได้มีโอกาสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้น โดยใช้ของดีในชุมชน  
๒๐ ชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม มาเป็นฐานข้อมูล 
ในการผลิตภาพยนตร์และการอบรมเทคนิค ท่ีสำาคัญ 
ในการสร้างภาพยนตร์สั้นภาพลักษณ์ของชุมชน
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โครงการปันคลิป	ปันสุข	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.)
 เป็นการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานศิลปะร่วมสมัย และ 
สร้างกำาลังใจให้แก่ประชาชน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มี ศักยภาพด้านทัศนศิลป์  
ได้สร้างสรรค์งานที่ก่อให้เกิดแง่คิด และพลังใจในเชิงบวกให้แก่สังคมในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙  ผ่านรูปแบบการทำาคลิปวิดีโอ  
จำานวน ๕๐๐ ผลงาน

โครงการศิลปินร่วมส่งเสียงเพลงเป็นสะพานใจ	
รวมพลังไทยฝ่าวิกฤตโควิด	-	๑๙	
(สิงหาคม	-	กันยายน	๒๕๖๔	กทม.)	
เป็นการนำาศิลปินนักร้อง นักดนตรีคนตาบอด มาพัฒนาศักยภาพ ให้
มีความรู้ในการสร้างสรรค์งานดนตรี อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ศิลปิน 
นักร้อง นักดนตรีคนตาบอด และศิลปินนักดนตรีปกติ ได้มีรายได้ 
ในการสร้างสรรค์บทเพลง และจัดแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์



37 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๑.๒	การบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย				
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและนำาแนวคิดค้นหาอัตลักษณ์ (DNA) 
เพื่อถอดรหัสของแต่ละพื้นท่ีร่วมกับนักออกแบบรุ่นใหม่ทำาให้เกิดการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน       
และเกดิเปน็ผลติภณัฑท์ีม่เีอกลกัษณ ์มคีวามนา่สนใจ ซ่ึงนบัวา่เปน็การนำาเอาจุดเด่นของแต่ละท้องถ่ินมาเปน็ตน้ทนุ
ในการออกแบบและเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของแต่ละพื้นที่อย่างยั่งยืน ในการนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประยุกต์
ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศิลปิน นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการด้านศิลปะ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมี 
องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยอย่างถ่องแท้ในแต่ละสาขา มาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดในการพัฒนาประเทศในมิติ
ตา่งๆ ผา่นการใชเ้ทคโนโลยเีปน็ชอ่งทางในการเผยแพร ่สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั จงึไดจั้ดทำาสือ่องคค์วามรู้
ดา้นศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ประกอบดว้ย สือ่วดีทิศัน ์จำานวน ๔ ตอน และสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่เผยแพรใ่นรปูแบบ
บทความ อนิโฟกราฟกิ และโปสเตอร ์ทัง้นี ้องคค์วามรู้ท่ีได้จะเปน็ประโยชนใ์หเ้กดิการศกึษาพัฒนา การแลกเปลีย่น
ประสบการณแ์ละการตอ่ยอดสรา้งสรรคเ์กดิเปน็สนิคา้ และบรหิารทางวฒันธรรมทีม่มีลูคา่ในเชงิเศรษฐกจิ เป็นตน้
แบบในการศึกษาพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศต่อไป ซ่ึงสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้คัดเลือก 
จังหวัดนำาร่องในการจัดทำา จำานวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเชียงราย
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	 	๒.๑	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
นำาความเป็นไทยสู่สากล
	 		 	๒.๑.๑	โครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย

								 		 		 	 ๑)	มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	เวนิส	เบียนนาเล่			
        นิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่  
เป็นเวทีระดับนานาชาติในการจัดแสดงแนวความคิด มุมมอง นวัตกรรม  
ทางสถาปัตยกรรม ที่จัดขึ้นทุก ๒ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ เมืองเวนิส  
สาธารณรัฐอิตาลี นิทรรศการทุกครั้งมีผู้เข้าร่วมแสดงผลงานจากนานาประเทศ  
และมีผู้ เข้าร่วมงานจำานวนมาก ท้ังสถาปนิก ศิลปิน นักคิด นักวิชาการ
ทางสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป 
ประเทศไทยได้เข้าร่วมนิทรรศการดังกล่าวต้ังแต่นิทรรศการ ครั้งที่ ๑๒  
(ปี พ.ศ. ๒๕๕๓) เปน็ตน้มา โดยพืน้ทีน่ทิรรศการนี ้จะกระจายตวัอยูท่ัว่เมอืงเวนสิ 
แตม่ ี๒ บรเิวณ หลกัคอื ภายในสวนสาธารณะ Giardini และอาคารเก่า Arsenale
      สำ าห รับ นิทรรศการสถา ปัตยกรรมนานาชา ติ   
เวนิสเบียนนาเล่ คร้ังท่ี ๑๗ ภัณฑารักษ์ Hashim Sarkis ได้ต้ังโจทย์ว่า  
How will we live together? หรือ เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร พ้ืนท่ีนิทรรศการ 
ตัวแทนประเทศไทย (Thai Pavilion) โดยความร่วมมือของสำานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย และสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งต้ัง  
รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข เป็นภัณฑารักษ์ และคณะกรรมการอำานวยการโครงการฯ  
ได้เลือก ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นผู้ออกแบบพ้ืนท่ีนิทรรศการ เพ่ือตอบโจทย์ เราจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร?  
ประเทศไทยนำาเสนอวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวกูย ในจังหวัดสุรินทร์ 
กับช้าง ผ่านงานศิลปะจัดวางในพ้ืนท่ี (Installation) ในลักษณะ โครงสร้าง 
บ้านคน - บ้านช้าง และดำาเนินการใน ๒ พ้ืนท่ี  ได้แก่ 

	 	 	 	 ๑.	 จังหวัดสุรินทร์	 :	 การติดต้ังและจัดแสดงผลงาน
โครงสร้างบ้านคน - บ้านช้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป และการจัด 
กิจกรรม “วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย” ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ
บ้านหนองบัว ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันช้างไทย  
๑๓ มนีาคม ๒๕๖๔ วตัถปุระสงคเ์พือ่เผยแพรน่ทิรรศการสถาปตัยกรรมนานาชาติ  
เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ ๑๗ สู่ผู้ชมในประเทศไทย เผยแพร่และสนับสนุนให้คน 
ในท้องถิ่นเกิดความรับรู้และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของตน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชา้งมาอยา่งยาวนาน และเพือ่เฉลมิฉลองความสัมพนัธ์ของชาวไทย 
และช้าง ซึ่งมีจำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๑๐๐ คน

๒.	แผนงานยุทธศาสตร์

โครงสร้าง บ้านคน – บ้านช้าง

นิทรรศการ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี 
ระหว่างวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ถึงวันท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พธิสีง่มอบบา้นคน – บา้นชา้งใหจ้งัหวดัสุรนิทร์

การติดตั้ งและจัดแสดงผลงานโครงสร้ าง 
บ้านคน - บ้านช้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
ณ จังหวัดสุรินทร์
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	 	 	 	 ๒.	เมอืงเวนสิ	สาธารณรฐัอติาลี	:	ระหวา่งวนัที ่๒๒ พฤษภาคม ถึงวนัที ่๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
ประกอบด้วย การติดตั้งและจัดแสดงโครงสร้างบ้านคน – บ้านช้าง การเสนอเนื้อหาประกอบนิทรรศการผ่านบทความ 
ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีต่อยอดจากต้นทุนทางวัฒนธรรม 
ในประเทศไทยสู่ผู้ชมในเวทีระดับนานาชาติ ซึ่งมีจำานวนผู้เข้าชมนิทรรศการ ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี  
จำานวน ๓,๐๐๐ คน
    ศูนย์กลางของแนวคิดนิทรรศการของประเทศไทย คือ โครงสร้างบ้านคน - บ้านช้าง ออกแบบ 
โดย ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงสร้างนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม 
พื้นถิ่นของชาวกูย ในอำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ช้างและคนอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างใกล้ชิด โครงสร้างไม้นี้ต่อยอด 
จากบ้านไม้ท่ีเห็นท่ัวไป แต่นำาบ้านของชาวกูย และบ้านของช้างมาผสมกันเป็นโครงสร้างเดียว เพื่อเน้นยำ้าถึง 
ความสมัพนัธข์องทัง้สองฝา่ยทีพ่ึง่พาอาศยักนัโดยมสีถติผิูเ้ขา้ชม ๓๘,๗๓๘ คน (ขอ้มลูนบัตัง้แตว่นัที ่๑๙ พฤษภาคม - ๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๔)

 

	 ๒.๑.๒	โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำาความเป็นไทยสู่สากล

	 	 ๑)	กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์นานาชาติ

							 	 	 ๑.	เทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง

	 จังหวัดอุบลราชธานี
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำา้โขง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จงัหวดัอบุลราชธาน ีมกีารจดักจิกรรมทัง้หมด 
๕ กิจกรรม ภายใต้โครงการฯ ได้แก่
	 ๑.		กิจกรรมการประกวดการออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย	 หัวข้อ	 “ผ้าทอเมืองอุบล	 สวยเท่	 มีสไตล์	 
ใส่ได้ทุกวัน”	ดำาเนินการระหว่างวันที่ ๕ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 วัตถุประสงค ์
     เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนความสามารถของนักออกแบบรุ่นใหม่ด้านการออกแบบเสื้อผ้า   
และเครื่องแต่งกาย โดยการนำาอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี มาสอดแทรกและผสมผสานในผลงานการออกแบบ
 รูปแบบผลงานที่ส่งเข้าประกวด 
 ผู้เข้าประกวดส่งแบบร่างเคร่ืองแต่งกายบุรุษหรือเครื่องแต่งกายสตรี จำานวน ๑ ชุด โดยเป็นงานออกแบบ 
ทีใ่ชผ้า้ทอเมอืงอบุลท่ีมาจากภมูปัิญญาท้องถ่ินเป็นวสัดุหลกั มภีาพแสดงถงึแนวความคดิ แรงบนัดาลใจ ในการออกแบบ 
 ผลการประกวด 
 ในรอบคัดเลือก มีผู้ส่งภาพร่างมาเข้าร่วมประกวดทั้งหมด ๔๘ ผลงาน มีผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำานวน 
๒๐ คน ในรอบตัดสิน
 -  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ รองเมือง จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นายศรัทธา ตังคโณบล นักออกแบบอิสระ
           -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายอรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ๒.	 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	 ภายใต้แนวคิด	 “ผ้าทอเมืองอุบล” ดำาเนินกิจกรรม ระหว่างวันท่ี 
๑๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
 ๓.		การแลกเปล่ียนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ดำาเนินกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
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 ๔.	กจิกรรมการแสดงแบบแฟชัน่โชวผ์ลงาน
การออกแบบเส้ือผ้าและเคร่ืองแต่งกาย	 “ผ้าทอ 
เมืองอุบล	สวยเท่ห์	มีสไตล์	ใส่ได้ทุกวัน”
 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  
ในระหว่างวันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อจัด
แสดงผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จากกิจกรรมการ
ประกวดออกแบบเส้ือผ้าและเครื่องแต่งกาย เพื่อให้
ประชาชนทั่วไปเข้าใจและเข้าถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
ผ่านผลงานเครื่องแต่งกายที่สามารถสวมใส่ได้ ในชีวิต
ประจำาวันและเข้ากับยุคสมัย

	 ๕.	 การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 

ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี   

ดำาเนินการระหว่าง  วันที่ ๓๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จังหวัดเลย
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จังหวัดเลย มีการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ๓ กิจกรรม ได้แก่

 ๑.		กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบติัการฯ	การจัด Workshop ทีใ่หค้วามรู ้ 

คำาแนะนำา และข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับศิลปะบนผืนผ้า  

เรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ที่สำาคัญและภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ให้กับกลุ่มทอผ้าต่าง ๆ จำานวน ๒๐ กลุ่ม โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านศิลปะ  

และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น จำานวน ๕ ท่าน

 ๒.		การจดัแสดงผลงานสง่เสรมิอตัลกัษณท้์องถิน่ผา้รว่มสมยั	“สบืสาน

สายใย	ผ้าไทเลย	ประจำาปี	๒๕๖๔”	 

  -  จัดการแสดงผลงาน ๒ ครั้ง ดำาเนินการตามมาตรการป้องกัน 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

             -  การแสดงแฟชั่นโชว์ในงานเทศกาลศิลปะ สายหมอกและดอกไม้ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔  

ณ ลานรักนะ ภูเรือ หน้าที่ว่าการอำาเภอภูเรือ จ.เลย

             -  นิทรรศการผ้าร่วมสมัย ในวันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ณ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย

 ๓.	กจิกรรมการประกวดผ้าอตัลกัษณท์อ้งถิน่รว่มสมยั กลุม่ทอผา้ทีเ่ขา้ 

รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมประกวดในวันท่ี ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  

ณ สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โดยมีกลุ่มทอผ้าที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

จำานวน ๘ กลุ่ม โดยไมม่ผู้ีได้รับรางวลัชนะเลิศ ผู้ท่ีได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดบั ๑  

คือ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสูบ หมู่ ๔ อ.เมืองเลย จ.เลย และผู้ที่ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ กลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จ.เลย
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จังหวัดนครพนม	
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดนครพนม 

กิจกรรมที่จัดภายใต้โครงการฯ ได้แก่ กิจกรรมการอบรมการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมืองร่วมสมัย โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร

 เครือข่ายชุมชนคุณธรรมน้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขับเคล่ือนด้วยพลังบวร

ในจังหวัดนครพนม จำานวน ๓๐ คน 

 เป้าหมาย 

 ๑. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก 

ผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอด สร้างคุณค่า สร้างรายได้ให้กับ

ครัวเรือน ชุมชน และจังหวัดนครพนม 

 ๒. ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเพื่อเสริมสร้าง 

ความรู้ ความเข้าใจศิลปะร่วมสมัยของไทย สร้างค่านิยม ความภาคภูมิใจ จิตสำานึกที่ดีงาม 

ทางศลิปะและวฒันธรรม เห็นคณุคา่และมสีว่นรว่มในกจิกรรมทอ่งเทีย่วในมติิงานศลิปะรว่มสมยั 

พร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 โดยมีเนื้อหาการออกแบบผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ดังนี้

  -  องค์ประกอบทางศิลปะที่ใช้ในการออกแบบและตัดเย็บ

  -  การออกแบบเครื่องใช้ที่ด้วยผ้า

  -  การออกแบบเครื่องแต่งกาย

  -  แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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จังหวัดมุกดาหาร
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ประจำาปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ จงัหวดัมกุดาหาร มกีารจัดกจิกรรมภายใตโ้ครงการฯ จำานวน  ๒  
กิจกรรม ได้แก่ 
 ๑.	 การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและแฟช่ันผ้าพ้ืนเมือง 
ร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง 
     ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์  
โฮเทล อำาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าอบรม 
จำานวน ๕๐ คน ดังนี้
    - ผู้ประกอบการผ้าพื้นเมือง หรือผู้ผลิตผ้าพื้นเมือง  
จำานวน ๑๕ กลุ่ม กลุ่มละ ๒ - ๓ คน รวม ๓๐ คน
    - นักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 
จำานวน ๑๐ คน
    -  ข้าราชการในสังกัดสำานักงานวัฒนธรรมมุกดาหาร  
จำานวน ๑๐ คน
    - วิทยากรในการอบรมจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
	 ๒.	การแสดงแบบแฟชั่นชุดผ้าพื้นเมืองร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง	 
จังหวัดมุกดาหาร	 ในงานกาชาดและงานของดี จังหวัดมุกดาหาร  
ประจำาปี ๒๕๖๓ นำาผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จากกิจกรรมอบรม 
เชิงปฏิบัติการเข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว
 เป้าหมาย
  -  ประชาชนทั่ ว ไปไ ด้มี โอกาสเข้า ร่วมงานเทศกาล 
ศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เพือ่เสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจศิลปวฒันธรรม
รว่มสมยัของไทย สรา้งคา่นยิม ความภาคภมูใิจ จติสำานกึทีด่งีามทางศลิปะ
และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวในมิติงาน
ศิลปะร่วมสมัย
  - ผู้ประกอบการผ้าพ้ืนเมืองมีพ้ืนท่ีในการจำาหน่ายและ 
จัดแสดงผลงาน ในโอกาสต่าง ๆ สร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ให้กับชุมชนและประเทศไทย

 ผลการดำาเนินกิจกรรม
 ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการผ้าพ้ืนเมืองท่ีอยู่ต่างพ้ืนท่ี ได้ร่วมกันออกแบบเส้ือผ้า
ชุดผ้าพื้นเมือง และเกิดการต่อยอดทางความคิดในการสร้างสรรค์ ออกแบบเส้ือผ้าในแนวศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
มากยิง่ขึน้ ตลอดจนไดป้ระชาสมัพนัธโ์ครงการใหแ้พรห่ลายมากยิง่ขึน้ ในการจดักจิกรรมแสดงแบบผา้พืน้เมอืงรว่มสมยั 
ลุ่มแม่นำ้าโขงในงานเดินแบบผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

ซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดของจังหวัดมุกดาหาร
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จังหวัดเชียงราย																																																																																																									
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงราย มีการจัดกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ จำานวน ๒ กิจกรรม ได้แก่
	 ๑.		กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มแม่นำ้าโขง	   
               ในวนัที ่๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมทคีการเ์ดน้ สปา รสีอรท์ อำาเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชียงราย 
โดยมีผู้เข้าอบรม จำานวน ๗๐ คน 
	 ๒.		กจิกรรมการแสดงผลิตภัณฑว์ฒันธรรมผา้ทอ	การออกแบบการแต่งกายผ้าทอกลุ่มชาติพันธ์ุ	ลุ่มแม่นำา้โขง	
              ในวันที่ ๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย โดยนำาผลงานที่ได้รับการสร้างสรรค์จาก
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมการแสดงแฟชั่นโชว์ในงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำานวน ๕๐๐ คน 

จังหวัดอำานาจเจริญ
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง 
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอำานาจเจริญ มีการจัด
กิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำานวน ๑ กิจกรรม ได้แก่
	 ๑.		กจิกรรมการออกแบบและตดัเยบ็ชดุแตง่กาย
ผา้พืน้ถิน่จงัหวดัอำานาจเจริญ	“ชดุพ้ืนถิน่ใสส่บาย	สไตล์
อัตลักษณ์ยักษ์คุ	จังหวัดอำานาจเจริญ”	
              ในวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ณ เทศบาล 
ตำาบลชานุมาน อำาเภอชานุมาน จังหวัดอำานาจเจริญ  
โดยมีผู้เข้าอบรม จำานวน ๔๐ คน และมีผู้เข้าร่วมงาน 
จำานวน ๒๐๐ คน 
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จังหวัดบึงกาฬ
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดบึงกาฬ มีการจัด

กิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำานวน ๑ กิจกรรม ได้แก่

 ๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบและตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัย 

ลุ่มแม่นำ้าโขง จังหวัดบึงกาฬ ในวันท่ี ๑๖ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเดอะวัน ตำาบลบึงกาฬ  

อำาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีผู้เข้าอบรม จำานวน ๖๐ คน 

จังหวัดหนองคาย
 โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่นำ้าโขง 

ประจำาป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ จงัหวดัหนองคาย มีการจดักจิกรรม

ภายใตโ้ครงการฯ จำานวน ๑ กจิกรรม ไดแ้ก ่กจิกรรมอบรม

การออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ร่วมสมัย ณ จังหวัด

หนองคาย ในวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้จัด 

กิจกรรมอบรมการออกแบบเครื่องแต่งกายรุ่นใหม่ 

ร่วมสมัย ณ จังหวัดหนองคาย โดยในวันท่ี ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำานวยการ

สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ให้เกียรติเข้าร่วม

บรรยายพิเศษในโครงการดังกล่าวผ่านระบบ Google 

Meet เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  

ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกให้แก่สถานศึกษาและ

ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถรับฟังการบรรยาย 

ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
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	๒.๒	โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

	 	๒.๒.๑		โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	

					 	 	๑)	กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ	ครั้งที่	๖	(The	6th	Bangkok	Art	Festival)	
   

      กิจกรรมเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ คร้ังที่ ๖ (The 6th Bangkok Art Festival) เทศกาลศิลปะ 

แห่งกรุงเทพ แต่เดิมเป็นการจัด Art Market ที่ใจกลางกรุงเทพ เช่น Lido Connect เป็นต้น มีการแสดงและจำาหน่าย

สนิคา้ศิลปะ การแสดงศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั และกจิกรรมสรา้งสรรคง์านศลิปะหรอื Work Shop เปน็จดุรวมเครอืข่าย 

ศิลปินที่หลากหลาย แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ศูนย์หอศิลป์จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้รองรับกับสถานการณ์ ด้วยการจัด 

รายการผา่นการถ่ายทอดสดชอ่งทางของสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั โดยยังคงรปูแบบการจดักจิกรรมใหค้ล้ายกบั 

รูปแบบเดิม มีศิลปินหลากหลายสาขาที่ผ่านการคัดสรรโดยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเข้ามาร่วมโครงการฯ  

การแสดงศิลปวฒันธรรมรว่มสมยัจากศลิปนิศลิปาธร การอบรม  Workshop  ในคร้ังน้ี ศนูยห์อศลิปจั์ดเปน็กจิกรรมรูปแบบปดิ 

แต่เน้นไปทางด้านการส่งเสริมการขาย ขยายช่องทางการรับรู้ของผู้ที่สนใจงานศิลปะ และเชื่อมโยงเครือข่ายศิลปิน 

ให้กว้างไกลยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจากศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง นายมานพ มีจำารัส  

ศิลปิน YouTube ป๋ัน ดริสา Piety และศิลปินนักร้อง นนท์ ธนนท์ ซ่ึงมีศิลปินและเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม   

จำานวน ๒๐ เครือข่าย

     การถ่ายทอดสดจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ผ่านทาง Facebook Live สำานักงานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย และยังสามารถรับชมผ่านทาง TRAMS Festival ได้อีกด้วย โดยมีผู้รับชมรวมจากหลากหลายช่องทางมากกว่า 

๓๐,๐๐๐ การรับชม และติด Trend # ใน Twitter   
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	 ๒.๒.๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

   ดำาเนินการสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของเยาวชน เครือข่ายศิลปิน ผ่านวิธีการคัดเลือก  

ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  

สร้างแรงบันดาลใจในศิลปะร่วมสมัย อีกทั้งจัดพื้นที่สำาหรับการแสดงผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยศิลปิน

และเครือข่ายมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางศิลปะให้กับประชาชนผู้สนใจ

     กิจกรรมที่สำาคัญภายใต้โครงการ

	 	 		 ๑)	กิจกรรมการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย	

     สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้จัดทำาโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย 

ประจำาปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมผ้าไทย ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และยังเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมในการขับเคลื่อน

งานวัฒนธรรม ที่มุ่งให้เกิดทั้งการสร้างคน สร้างสังคม และสร้างรายได้สู่ชุมชน พร้อมเผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศ 

ผ่านงานวัฒนธรรมสู่เวทีโลก โดยนำาศิลปินนักออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีชื่อเสียง จับคู่กับชุมชนผู้ผลิตผ้าในแต่ละภาค  

จุดประกายให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยมากยิ่งขึ้น ยังเป็นการสนับสนุนกลุ่มชุมชนที่ทอผ้าให้มีรายได้ ส่งเสริมความสามารถ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานของชุมชนและนักออกแบบของไทยให้มีเวทีการแสดงผลงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผ้าไทยได้รับ 

การเผยแพรต่อ่สาธารณชนและนานาประเทศไดรู้จ้กัอกีด้วย รูปแบบกิจกรรมภายใต้โครงการโครงการพัฒนาการออกแบบ

เครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

    ๑. กิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้า การจับคู่สี การสร้างแพทเทิร์น 

      ๑.๑ โดยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติให้กับชุมชนผลิตผ้าไทย โดยนำาดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงทางด้าน

การพัฒนาลวดลายผ้าและการสร้างแพทเทิร์นรวมถึงการจับคู่สี เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง  

จงึนำาเสนอชุมชนทัง้หมด ๔ ภาคของประเทศไทย ภาคละ ๑ จงัหวดั ซึง่แตล่ะจงัหวดัทีเ่ลอืกนำาเสนอในแตล่ะภาคมกีารทำาผา้ 

ที่แตกต่างกันและน่าสนใจนำามาพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างมูลค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย 

         ๑.  ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สำานักงานฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล

         ๒. ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

            -  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ จังหวัดนครราชสีมา โดย คุณเอก ทองประเสริฐ

         ๓.  ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี

          - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดราชบุรี โดย คุณทวีศักดิ์ สมานมิตร

         ๔. ภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

           - จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแพทเทิร์นขั้นพื้นฐาน” ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ 

มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดย คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ 
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 ๑.๒ กิจกรรมต่อยอดพัฒนาลายผ้าในชุมชนให้มีความทันสมัยและตรงต่อความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น  

โดยนำาดีไซเนอร์ทำางานร่วมกับชุมชนในการผลิตชุดต้นแบบ ชุมชนละ ๘ ชุด โดยพัฒนาจากลายผ้าที่มีอยู่ในชุมชน 

เป็นการร่วมมือระหว่างชุมชนและดีไซเนอร์ เพื่อเป็นการบูรณาการและแลกเปลี่ยนความคิด ก่อให้เกิดผลงานท่ีมี 

ความเป็นร่วมสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาด

	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดปัตตานี
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๒.	กิจกรรมการจัดทำา	Lookbook
 รูปแบบการจัดกิจกรรมจัดพิมพ์หนังสือ Lookbook  

ที่มีเนื้อหาประกอบไปด้วย รูปภาพ ชุดเครื่องแต่งกาย แนวคิด 

แรงบันดาลใจและความร่วมสมัยที่ใช้ในการออกแบบ วัตถุดิบ

ท่ีใช้ในการผลิต รายละเอียดของแต่ละชุมชน พิมพ์ ๔ สี  

จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม

ผลงานของการออกแบบสร้างสรรค์
ของ นายธีระ ฉันทสวัสดิ์

ผลงานของการออกแบบสร้างสรรค์
ของ นายทวีศักดิ์ สมานมิตร

ผลงานของการออกแบบสร้างสรรค์
ของ นายเอก ทองประเสริฐ

ผลงานของการออกแบบสร้างสรรค์
ของ นายหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล
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 ทั้ ง น้ี  สำ านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  

ได้ดำาเนินการจัดทำาคลิปวิดีโอแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย 

“สวม ใส่ ใช้ เลิศ” ซึ่งเป็นผลงานจาก ๔ ดีไซเนอร์ 

ช่ือดังระดับประเทศ ด้วยภูมิปัญญาจากผ้าทอพื้นเมือง  

๔ ภูมิภาค ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊ก  

และช่อง Youtube สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

		 	 	๒)	 กิจกรรมเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่น	"ศิลปาธร"

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้กำาหนดจัดโครงการยกย่องเชิดชู

เกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” เพื่อสรรหา ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และมอบรางวัล “ศิลปาธร” 

ให้แก่ศิลปินร่วมสมัยในทุกสาขา โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ได้มาตรฐานอำานวยประโยชน์ให้แก่ศิลปินและวงการ 

ศิลปะร่วมสมัยอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะมีการสรรหาศิลปินและมอบรางวัล “ศิลปาธร” ให้แก่ ศิลปินทั้งสิ้น จำานวน ๗ สาขา  

ได้แก่ ๑. สาขาทัศนศิลป์ ๒. สาขาสถาปัตยกรรม ๓. สาขาวรรณศิลป์ ๔. สาขาดนตรี ๕. สาขาศิลปะการแสดง  

๖. สาขาศิลปะการออกแบบ และ ๗. สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจแก่

ศลิปนิผู้สรา้งสรรคผ์ลงาน อกีท้ังเป็นการจดุประกายใหว้งการศลิปะเกดิการต่ืนตัว และกระตุ้นใหศ้ลิปนิได้พฒันาศกัยภาพ 

ในการสรา้งสรรค์ผลงานทีม่คีณุคา่ออกสูส่งัคมอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในระดับประเทศและในระดบัสากล ทัง้นีก้ระบวนการสรรหา 

และพจิารณาตดัสนิรางวลั “ศลิปาธร” อยูภ่ายใต้การดำาเนนิงานตามข้ันตอนของคณะกรรมการคดัสรรและคณะกรรมการ

ตัดสิน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะร่วมสมัยสาขาต่างๆ โดยมีผลการดำาเนินโครงการฯ ดังนี้

  ๑.  ประชุมคณะทำางานพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และแนวทางสรรหารายชื่อคณะกรรมการโครงการฯ  

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

  ๒.  ประชุมคณะกรรมการอำานวยการโครงการฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

  ๓.  จัดทำาคำาสั่งคณะกรรมการคัดสรร และคณะกรรมการตัดสิน และประกาศการคัดสรรศิลปินร่วมสมัย

ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๔.  ประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๗ สาขา)  

ระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

  ๕.  ประชุมคณะกรรมการคัดสรรศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๗ สาขา)  

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

  ๖.  ประชุมคณะกรรมการตัดสินศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗ สาขา) ระหว่างวันที่ ๘ - ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๔

  ๗.  ประชุมคณะกรรมการอำานวยการโครงการฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุม 

มีมติเห็นชอบรายชื่อศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำานวน ๗ สาขา พร้อมประกาศผล

การตัดสินศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีรายชื่อ ดังนี้
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   สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ นายปรัชญา พิณทอง
   สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ รศ.ดร.ต้นข้าว ปาณินท์  
   สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายวีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง
   สาขาดนตรี ได้แก่ ผศ.ดร.อโณทัย นิติพน  
   สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นางสาวสุมณฑา สวนผลรัตน์    
   สาขาศิลปะการออกแบบ ได้แก่ นายกฤษณ์  เย็นสุดใจ
   สาขาภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ได้แก่ นายนวพล ธำารงรัตนฤทธิ์
 ๘. สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำาศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๕ คน  ๕ สาขา ได้แก่ 
   สาขาทัศนศิลป์  ได้แก่ นายอริญชย์ รุ่งแจ้ง 
   สาขาดนตรี  ได้แก่ นายไกวัล กุลวัฒนโนทัย 
   สาขาศิลปะการแสดง  ได้แก่ นายวรรณศักดิ์ ศิริหล้า 
   สาขาสถาปัตยกรรม ได้แก่ นายฉัตรพงษ์ ชื่นฤดีมล 
   สาขาศิลปะการออกแบบ  ได้แก่ นายสุรชัย พุฒิกุลางกูร
 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารชัยพัฒนา  
สวนจิตรลดา โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้นำาคณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ ในครั้งนี้
 ๙. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ศูนย์หอศิลป์  
ขออนุมัติปรับแผนการดำาเนินงานจากการจัดนิทรรศการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร”  
ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นการผลิตรายการเชิดชูเกียรติศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเผยแพร่ผลงาน 
ของศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปิน  
“ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ โดยมีกำาหนดเผยแพร่รายการฯ  
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
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 ๑๐. จัดทำาเข็มเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย 
ดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
จำ านวน  ๗  ช้ิน  เ พ่ือ เ ต รียมขอพระราชทาน 
พระราชวโรกาสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยนำาศิลปินศิลปาธร ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็ม 

เชิดชูเกียรติ “ศิลปาธร”

	 	 ๓)		 กิจกรรมพฒันาศกัยภาพศลิปนิรุ่นใหม่	ประจำา

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

   โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการคัดเลือกเยาวชนที่ศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ จำานวน ๗๐ คน ซึ่งมีผลงาน

โดดเดน่เขา้ร่วมโครงการฯ เพือ่พฒันาความรู ้ทกัษะ และตอ่ยอด

การพัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงได้เก็บเก่ียว

ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปิน 

ท่ีมีผลงานเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายท้ังในประเทศ และระดับนานาชาติ 

โดยอาศัยเทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงผ่าน

ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเปิดโอกาสในการศึกษาเรียนรู้งานศิลปะ

ร่วมสมัย อันจะเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาศักยภาพของศิลปิน

รุ่นใหม่ต่อไป โดยมีแผนการดำาเนินงาน ดังนี้

  ๑) ดำาเนินการประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้เข้าร่วม 

กิจกรรมฯ จำานวน ๗๐ ราย 

   สำานักงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั ดำาเนนิการ 

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่เข้าร่วมโครงการ

พฒันาศกัยภาพศลิปนิรุน่ใหม ่ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เมื่อวันท่ี ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำานักงาน 

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชั้น  ๓ กระทรวงวัฒนธรรม  

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีจำานวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

จากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ ราย พิจารณาคัดเลือก 

เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน ๗๐ ราย และได้จัดทำาประกาศผล 

การคัดเลือกฯ ทางเว็บไซต์ของสำานักงานฯ เมื่อวันที่ ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๖๔
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  ๒) จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

    เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๑ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้

รับเกียรติจากศาสตราจารย์เดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นวิทยากรให้ความรู้  

ในหัวข้อ แนวคิด วิธีการ และประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรฆย์ ฟองสมุทร  

จากคณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากร

ให้ความรู้ในหัวข้อ การสื่อสารการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย สู่สาธารณะ โดยมีศิลปินรุ่นใหม่ที่ผ่านการพิจารณา 

คดัเลอืกเขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพศลิปิน ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำานวนท้ังสิน้ ๗๐ คน เขา้รว่มการอบรม

ออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขั้น ๓ อาคารวัฒนธรรมวิสิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

  ๓) ดำาเนินการประชุมเพื่อตัดสินผู้ได้รับรางวัล จำานวน ๓ ราย
       สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ไดด้ำาเนนิการจดัประชมุเพือ่ตดัสนิศลิปนิรุน่ใหมท่ีผ่า่นการพจิารณา
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปิน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำานวนทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยการคัดเลือก
ผลงานทีโ่ดดเดน่ และมคีวามพรอ้มเข้ารว่มโครงการ เพือ่ตอ่ยอดพัฒนาแนวคดิในการสรา้งสรรค์ผลงาน รวมถงึการเกบ็เกีย่ว 
ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินที่มีผลงานเป็นท่ีรู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและ 
ระดบันานาชาต ิทัง้นี ้คณะกรรมการไดพ้จิารณาตดัสนิศลิปนิรุน่ใหมท่ีไ่ดร้บัรางวลัในโครงการพฒันาศกัยภาพศลิปนิรุน่ใหม่ 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผู้ได้รับรางวัล จำานวน ๓ ราย ได้แก่
       ๓.๑ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววนาสิริ ทองชู
       ๓.๒ รางวัลรองชนะเลิศอับดับ ๑ ได้แก่ นางสาวพรกนก สืบกระแสร์

        ๓.๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นางสาววิกาวี รัตตมณี

     ๔)		กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่
       การพฒันาศกัยภาพนกัออกแบบรุน่ใหมท่ีน่ำาความรูด้า้นกราฟกิดีไซนเ์พือ่นำามาพฒันาใหก้บัชมุชนและ
พฒันาผลติภณัฑ ์แผนการดำาเนนิงาน เป็นโครงการทีเ่ปดิพืน้ทีใ่หก้บันกัออกแบบรุน่ใหมท่ีก่ำาลงัศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ปรญิญาตร ี 
ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถท่ีมีมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่แค่แก่ตนเองเท่านั้น แต่ยังสามารถ
ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างรายได้หรือเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชนได้อีกด้วย
      โครงการชนช้างกราฟิก จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ ๖ และกำาลังก้าวเข้าสู่ปีที่ ๗ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ใช่แค่เพียงพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่แต่ยังสามารถยกระดับชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม 
ภมูปิญัญาทีโ่ดดเดน่ เขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพนกัออกแบบรุ่นใหม ่โดยทำาการคดัเลอืกชมุชน เพ่ือนำามาทำาการพฒันา
ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน  
                - สร้างแบรนด์  
               - ออกแบบโลโก้  
               - ออกแบบป้ายบอกเส้นทางท่องเที่ยว 
      - จัดทำาเอกสารแนะนำาชุมชน 
              - พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
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        สำาหรับในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - ๑๙) ทางโครงการได้ปรับเปลี่ยน 
แผนการอบรมเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ zoom ในทุกการอบรมเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ การรวมตัว 
ของคนกลุ่มใหญ่ และในการลงพื้นที่ชุมชนเพ่ือทำาการเก็บข้อมูลน้ัน ได้มีการจำากัดจำานวนคนในแต่ละชุมชน  
แต่ละจุดการให้ข้อมูล การเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม โครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๖ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมา ในการทำากิจกรรม เนื่องจากเป็นจังหวัดนครราชสีมาแห่งเมืองศิลปะ โดยคณะกรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นสถานที่ในการลงพื้นที่ทำากิจกรรม 
ของนักออกแบบรุ่นใหม่ ซึ่งชุมชนที่ได้รับคัดเลือก ได้แก่ 
    ๑. ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านมะค่า ต.บ้านโพธิ์ อ.เมืองนครราชสีมา
    ๒. ชุมชนบ้านโพนสูง ต.หมื่นไวย์ อ.เมืองนครราชสีมา
    ๓. ชุมชนคุณธรรมบวร  on tour บ้านโคกกลาง ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่
    ๔. ชุมชนคุณธรรมบวร  on tour บ้านธงชัย ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
    ๕. วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวชุมชนบ้านปรางค์นคร ต.บ้านปราง อ.คง
    ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทำากิจกรรมในโครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๖ ได้แก่
    ๑. ทีม Double D มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
    ๒. ทีม ชุปแป้งทอด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    ๓. ทีม จิไป๋รู่นิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    ๔. ทีม แฮปปี้พัฟ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
    ๕. ทีม ขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    ในการนี้ โครงการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๖ ได้ดำาเนินการโดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้
    ๑. การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมเก็บข้อมูลและการสร้างเสน่ห์ 
จากอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ด้วยงานเรขศิลป์หรือกราฟิกดีไซน์ ก่อนจะลงพื้นที่สร้างสรรค์ผลงานสู่ชุมชน ทั้ง ๕ ชุมชน 
ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จากนิสิต นักศึกษา ๕ ทีมสุดท้ายที่ได้รับคัดเลือกเข้ามาร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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   ๒. การลงพื้นท่ีสำารวจ เก็บข้อมูล เพื่อนำามาสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในชุมชนทั้ง ๕ 
ชุมชนในพื้นที่ จ. นครราชสีมา ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

  ๓. การประกาศผลการแข่งขัน 
     เมือ่วนัที ่๘ มนีาคม ๒๕๖๔ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ชว่ยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวฒันธรรม เปน็ประธาน
ในพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิก ปีที่ ๖) พร้อมด้วย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล 
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนตัวแทนจากท้ัง ๕ ชุมชนในพ้ืนท่ี จ. นครราชสีมา ได้ร่วมแสดง 
ความยินดีและเป็นเกียรติในการประกาศผลและพิธีมอบรางวัล ให้แก่ทีมเยาวชนต่อไปนี้
    รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีมชุบแป้งทอดจากมหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ (นายตุลย์ รักคู่ และน.ส.ชลธี เจวารี) 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ ทีม Double D 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (น.ส.รัชนีกร จันแปงเงิน และน.ส.จามจุรีย์ เพชรรัตน์) 
    รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั ๒ ไดร้บัเงนิรางวลั ๓๐,๐๐๐ บาท พรอ้มโลเ่กียรติยศ  ได้แก ่ทมีจไิปรุ๋น่ ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (น.ส.ปนัดดา โนนใหม่ และน.ส.ศิริลักษณ์ ชูช่วงไชย) 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ จำานวน ๒ รางวัลได้รับเงินรางวัลทีมละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่  
ทีมขอจั๊กโบก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นายชยพล บุญเรียง และนายพีรพัฒน์ เจียมทอง) และทีมแฮปปี้พัฟ  
จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (นายอันวา บาเหะ และนายอธิวัฒน์ บิลยะแม)
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	 ๒.๒.๓	โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทย
  โครงการศูนย์เรียนรู้และพัฒนาหนังสือไทยมุ่งส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนไทยรู้จัก 
และไดม้โีอกาสเปดิโลกทศันผ์า่นผลงานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั เกดิแรงบนัดาลใจ อันจะเปน็ประโยชนใ์นการดำาเนนิชวีติตอ่ไป 
ในอนาคต พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน  
ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ผ่านการดำาเนินกิจกรรม ๒ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ กิจกรรมห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยราชดำาเนิน มุ่งเน้นการเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้หรืออ้างอิงข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นสากล โดยมีกิจกรรม ดังนี้
  ๑. กิจกรรมแนะนำาหนังสือออนไลน์ ในห้องสมุดผ่าน Facebook RCAC84 ห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย จำานวน ๒๒ เนื้อหา/ เล่ม 
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    ๒. กจิกรรมการจดัหาหนงัสอืเพิม่เตมิองคค์วามรู้ 
ภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยราชดำาเนิน จำานวน 
๕๓ เล่ม 
     ส่วนที่ ๒ กิจกรรม “เรียนรู้ดูหอศิลป์” เป็น
กิจกรรมที่เน้นการสนับสนุนให้เยาวชนศึกษาองค์ความรู้จาก
หนงัสอืดา้นศิลปวฒันธรรมรว่มสมยัในแขนงตา่งๆ ทีถ่กูบรรจุ
ในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมุ่งเน้นการลงมือ
ปฏบิติัผา่นกิจกรรมตา่ง ๆ  ภายในหอศลิปร์ว่มสมยัราชดำาเนนิ 
จำานวน ๓ ครั้ง
     ๑. กิจกรรมเพลนิศลิป์รว่มสมยัจเูนยีร ์จำานวน 
๓ ตอน เป็นกิจกรรมท่ีปรับจากกิจกรรมวันเด็กท่ีไม่สามารถ
ดำาเนินการได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส 
โควิด  -  ๑๙ ให้มาเป็นในรูปแบบการลงมือปฏิบั ติ  
ผา่นกจิกรรมตา่งๆ ในรปูแบบออนไลน ์(VDO Live Streaming)  
โดยผู้เช่ียวชาญด้านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเมนูอาหาร  
จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  ๓ - ๕ กันยายน ๒๕๖๔  
ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน จำานวน ๓ องค์ความรู้ ดังนี้

องค์ความรู้ที่	๑	การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย “Food styling for Croissant with Chef James 
from James Boulangerie” ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔  
โดยนายพชร เถกิงเกียรติ

องค์ความรู้ท่ี	๒ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย “Basic Food stylist & Photography for 
children” ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔   โดยนายดวงฤทธิ์ 
แคล้วปลอดทุกข์

องค์ความรู้ท่ี	๓ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย “Food styling for Thai Sweet” ในวันที่ ๕ 
กันยายน ๒๕๖๔ โดยนายสรรสิทธิ์ กรวิโยธิน

นิทรรศการ	 “ครัว” เป็นส่วนหน่ึงในกิจกรรมเรียนรู้ 
ดูหอศิลป์ ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์การแสดง
ภาพถ่ายจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านเมนูอาหาร  
โดยเป็นการนำาเสนอผลงานภาพถ่ายองค์ความรู้จาก
หนงัสอืภายในหอ้งสมดุศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัราชดำาเนนิ 
ทีถ่กูสร้างสรรคใ์นเชงิศลิปะ นำามาถ่ายทอดใหก้บัผู้ทีส่นใจ 
จัดกิจกรรมระหว่างวันท่ี ๑๐ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔  
ณ ห้องปฏิบัติการ ๑ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน

  ๒. กิจกรรมหนังสือสร้างศิลป์ เพ่ือเป็นการ
นำาองค์ความรู้จากหนังสือภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบ 
การจัดเสวนาให้กับผู้ที่สนใจในบรรยากาศห้องสมุด
  ๓. การจัดกิจกรรม “หนังสือศิลป์สู่ชุมชน” 
เพือ่เปน็การนำาองคค์วามรูจ้ากหนงัสอืภายในหอ้งสมุดศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัยในสาขาต่าง ๆ นำาไปถ่ายทอดให้กับ
เยาวชนตามชมุชนหรอืสถานศกึษา โดยมุง่เนน้การปลกูฝงั
ลกัษณะนสิยัรกัการอา่นและเสรมิสรา้งมมุมองและแนวคดิ
อย่างสร้างสรรค์ 
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 ส่วนที่ ๓ (ส่วนเพิ่มเติม) กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อวิดีโอเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัยราชดำาเนิน ท่ีดำาเนินการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ ที่ส่งผลให้หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำาเนนิตอ้งปดิทำาการชัว่คราว จงึทำาใหก้จิกรรมต่างๆ ของหอ้งสมดุศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัราชดำาเนนิไมเ่ปน็ไปตาม 
แผนท่ีกำาหนดไว้ โดยมุ่งเน้นปรับภารกิจในการดำาเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ 
จากสื่อออนไลน์ โดยใช้ศักยภาพของบุคลากรสร้างสรรค์สื่อใหม่ๆ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
  ๑. รายการ Bookworm Boom work (รายการขนาดความยาว ๕ นาท)ี เปน็รายการทีมุ่ง่เนน้การถ่ายทอด
องค์ความรูอ้ยา่งงา่ย โดยบรรณารกัษห์อ้งสมดุศิลปวัฒนธรรมรว่มสมัยราชดำาเนนิ เผยแพร่องคค์วามรู้ผา่น Facebook 
และ YouTube ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน จำานวน ๑ เนื้อหา ในตอนปกหนังสือสร้างสรรค์ 

  ๒. รายการ Art In 84 (รายการขนาดความยาว ๘๔ วินาที) เป็นรายการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู ้
จากหนังสือภายในห้องสมุดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยราชดำาเนินอย่างกระชับเข้าใจง่ายในรูปแบบวิดีโอ Stop-motion  
เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน Facebook และ YouTube ของหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน ในตอน Pop Art 

	 	๒.๓	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
       	 	 	๒.๓.๑	โครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเด็จพระเจา้น้องนางเธอ	เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์	อคัรราชกมุาร	ี
กรมพระศรีสวางควัฒน	วรขัตติยราชนารี		เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา	“สิริศิลปิน”
   สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำาเนินการโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา  
“สริิศลิปนิ” อนัมคีวามหมายวา่ “ศิลปินผูท้รงสรา้งสรรคง์านศลิปะงดงามหลากหลายแขนง อนัเปน็ศร ีเปน็มิง่ขวญั และ 
เป็นมงคลย่ิง” เพ่ือน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีต่อวงการศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลอดจนใช้ 
ในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนานาประเทศ รวมถึงเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็น
ที่รู้จักและซาบซึ้งในพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา 
  เม่ือวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม นำาคณะอนุกรรมการดำาเนินงานถวาย
พระสมัญญาฯ เข้าเฝ้าเพื่อนำาความกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
พร้อมทั้งกราบทูลสัมภาษณ์ เพื่อนำาข้อมูลไปเผยแพร่ในหนังสือ
เฉลิมพระเกียรติ ณ พระตำาหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี  
ซึ่งผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้
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	 	 ๑)	การถวายรางวัล/สัญลักษณ์	“สิริศิลปิน”	
       รางวัลสิริศิลปิน เป็นรางวัลแห่งจินตนาการ การสร้างสรรค์งานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ ได้แก่ ศิลปะ
และวิทยาศาสตร์ รูปแบบของรางวัล เป็นงานศิลปะสมัยใหม่ ประกอบด้วย รูปทรงเหลี่ยมของเรขาคณิต ทั้งสองรูปทรง 
ตัง้สง่าขึน้เช่ือมโยงรูปสญัลกัษณแ์สดงถงึจติใจอนังดงาม เปน็รปูทรงกลมมลีวดลายละเอยีดอนัประณตี ออ่นชอ้ย งดงาม
ละเมียดละไม ตามแบบของศิลปะไทย ผลงานชิ้นนี้จึงเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศถึงความสำาเร็จของการสร้างสรรค์งาน 
อันบริสุทธิ์ใจ จากความคิด จินตนาการและการสร้างสรรค์ หลอมรวมกันอย่างมีเอกภาพ โดยกำาหนดทูลเกล้าถวาย  
ในช่วงพิธีเปิดนิทรรศการ “สิริศิลปิน” และพิธีเปิดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand  
Biennale, Korat 2021 ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา

	 	 ๒)	กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ 
ด้ าน ศิลปะ ร่วมส มัย สู่ ชุมชนภาย ใ ต้ โครงการ เ ฉลิ มพระ เ กี ย รติ   
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา  
“สิริศิลปิน” ขึ้น ซึ่งดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ท่ีเกี่ยวกับการเยี่ยมชมงานศิลปะ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ เพื่อสร้าง 
แรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะร่วมสมยั ตลอดจนการต่อยอด 
งานศิลปะร่วมสมัย โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ชุมชน
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อาทิ ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
ชุมชนผู้ประกอบการผ้าย้อมสีธรรมชาติ อำาเภอหนองบุญมาก จัดกิจกรรม
ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีจำานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
รวมทั้งส้ิน ๒๐๖ คน แบ่งเป็นสาขาทัศนศิลป์ ๗๐ คน/ สาขาวรรณศิลป์  
๒๐ คน/ สาขาคีตศิลป์ ๖๓ คน/สาขาศิลปะการออกแบบ ๕๓ คน 
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	 	 ๓)		พิธีพระราชทานสัญลักษณ์	“สิริศิลปิน”	
             สำานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ดำาเนินการจดักจิกรรมในสว่นพธิพีระราชทานสญัลกัษณ ์“สริศิิลปิน” 
ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินไปยังหอศิลป์พิมานทิพย์ ตำาบลโป่งตาลอง อำาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในการพระราชทาน
สญัลกัษณ์ “สิรศิลิปนิ” แด ่สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ ์อคัรราชกุมารี กรมพระศรสีวางควฒัน 
วรขัตติยราชนารี ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรอรับเสด็จพร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และภัณฑารักษ์เครือข่าย พร้อมกับทรงเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
      จากน้ันเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร
นิทรรศการ “สิริศิลปิน” และนิทรรศการ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก 
ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง” Nature reigns supreme in the world.  
Art has freedom in inself. นิทรรศการผลงานศิลปกรรม  
“สิริศิลปิน”เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ใน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี ที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ ศิลปะร่วมสมัย  
คือ ชุดผีเสื้อ และชุดเสือ โดยเฉพาะ “เสือ” มีการนำาเสนอเรื่องราว 
ในอิริยาบถต่าง ๆ ส่ือความหมายถึง “พ่อ” ผู้ทรงปกครอง 
เหนอืราชอาณาจกัร อันหมายถึง พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ราชาผู้ปกครอง
แผ่นดินด้วยพระเมตตา และทรงมีความห่วงใยทุกข์สุขของอาณา
ประชาราษฎร์ตลอดเวลา นอกจากน้ี ได้จัดแสดงผลงานของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ได้แก่ จิตรกรรมก่ึงนามธรรม เป็นผลงานฝีพระหัตถ์  
ที่สะท้อนให้เห็นความสนพระราชหฤทัยในงานดนตรี รวมถึงผลงาน 
ของศิลปินชาวไทยและต่างประเทศ อีกด้วย 

	 	 ๔)		นิทรรศการ	“สิริศิลปิน”	
       สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ                  
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  
เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ จังหวัดนครราชสีมา
       กำาหนดจัดงานดังกล่าวอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกับการจัดงานโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งนับว่าเป็น 
วาระโอกาสอันดียิ่งที่จะได้เผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัยสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดงาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้ชื่นชมและซาบซ้ึงในพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านงาน
ศิลปะร่วมสมัยท้ัง ๔ สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์โดยผลงานจัดแสดงบริเวณพื้นที่หอศิลป์พิมานทิพย์  
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งรูปแบบการจัดแสดงแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
       ๑. ผลงานจิตรกรรมคอลเลคชั่นชุด “เสือ” ในสภาพแวดล้อมและอิริยาบถต่างๆ 
       ๒. ผลงานประติมากรรม และสื่อผสม ที่ถอดแบบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์
       ๓. ผลงาน Digital Art Exhibition ในรูปแบบของสื่อร่วมสมัย อาทิ Interactive art หรือ 3D โมเดล 
“เสือ” พร้อมภาพเคลื่อนไหว
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  นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลงานการออกแบบและผลงานการแสดงของศิลปินชาวไทยและนานาชาติ  
จาก ๒๕ ประเทศ รวมกว่า ๕๓ ราย ซ่ึงการจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวได้ดำาเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ซึ่งได้ดำาเนินการเป็นไปตามมาตรการ 
ที่กระทรวงสาธารณสุขกำาหนด ทั้งนี้ การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก  
ซึ่งมียอดจำานวนผู้เข้าชมกว่า ๕,๒๐๐ คน

๒.๔		โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
   						๒.๔.๑	โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค	
     สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ดำาเนินโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายหอศิลป์ในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อันดีระหว่างหอศิลป์ในภูมิภาค องค์กร และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในประเทศให้มีความมั่นคง  
และเกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำาเนินงานอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐาน 
การสร้างรากฐานการพัฒนาพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคอย่างมั่นคงและยั่งยืน และต่อยอดไปสู ่
การสรา้งภาคีเครอืขา่ยหอศลิปใ์นระดบัประเทศและระดบันานาชาตติอ่ไป  โดยกำาหนดกลุม่เปา้หมายเปน็หอศลิปแ์ละ 
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สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนด้านศิลปะ การบริหารจัดการหอศิลป์และแหล่งเรียนรู้  
ด้านศิลปวัฒนธรรม หรือการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม ทั้งน้ี สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจึงได้ดำาเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัย 
สู่ภูมิภาค ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ การจัดเสวนาเผยแพร่องค์ความรู้  
ดา้นการบรหิารจดัการหอศลิปร์ว่มสมยั ผา่นระบบ Zoom เพ่ือใหเ้ปน็ไปตามมาตรการควบคมุโรคฯ และยงัเปน็การใช้ 
เทคโนโลยีในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามนโนบายไทยแลนด์ ๔.๐ ของรัฐบาล 
       ผลการดำาเนินกิจกรรม ดังนี ้
 ๑. การเสวนาออนไลน์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย ผ่านระบบ Zoom 
โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งหมด ๔ ครั้ง ดังนี้
  ๑.๑  การเสวนาออนไลนฯ์ ครัง้ท่ี ๑ หัวขอ้ การสรา้งหอศลิปแ์ละแหลง่เรยีนรูด้้านศลิปวัฒนธรรมเพือ่ชมุชน 
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ วิทยากร ได้แก่ นายนิมิต พิพิธกุล 
   - ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดง ประจำาปี ๒๕๕๐ และผู้ก่อตั้ง เสมาลัย เสมาไทย  
นายวิจิตร อภิชาตเกรียงไกร
   - ศิลปินผู้ก่อตั้งหอศิลป์ศาลเจ้า จังหวัดนครปฐม ผู้ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมออนไลน์  
ผ่านระบบ Zoom จำานวน ๙๘ คน

 ๑.๒ การเสวนาออนไลน์ฯ ครั้งที่ ๒ หัวข้อ การบริหารจัดการหอศิลป์ร่วมสมัย วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
วิทยากร ได้แก่ นายอรรฆย์ ฟองสมุทร 
    - ศิลปินศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ ประจำาปี ๒๕๖๑ ผู้ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรมออนไลน์  
ผ่านระบบ Zoom จำานวน ๑๒๕ คน
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  ๑.๓ การเสวนาออนไลน์ฯ ครั้งที่ ๓ หัวข้อ การปรับตัวของหอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ และพื้นที่ทาง 
ศิลปวัฒนธรรมในวิกฤต Covid - 19 วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.ชิตชยางค์ ยมาภัย  
และดร.พธู คูศรีพิทักษ์ 
     - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom จำานวน ๑๓๓ คน

   ๑.๔ การเสวนาออนไลน์ฯ ครั้งที่ ๔ 
หัวข้อ จากท้องถิ่นสู่สากล : ศิลปะร่วมสมัยไทย
ในเวทีนานาชาติ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
วิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.อภิรดี เกษมศุข               
      - ภัณฑารักษ์โครงการ Venice 
Architecture Biennale ดร.วิภาช ภูริชานนท์ 
      - ภั ณ ฑ า รั ก ษ์ โ ค ร ง ก า ร  
Singapore Biennale และ Thailand  
Biennale ผู้ลงทะเบียน และรว่มกจิกรรมออนไลน ์
ผ่านระบบ Zoom จำานวน ๑๑๘ คน

 ๒. กิจกรรมเสวนาออนไลน์ฯ ที่จัดแล้วทั้ง ๔ ครั้ง ได้ดำาเนินการเผยแพร่ในรูปแบบคลิปวิดีโอผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และช่องทางยูทูบของช่อง RCAC หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน
 ๓. ผู้ลงทะเบียนและเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ทั้ง ๔ ครั้ง รวมจำานวน ๔๗๔ คน ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหอศิลป์ในส่วนภูมิภาคต่อไป
        ๔. จัดพิมพ์หนังสือสรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมเสวนาออนไลน์ จำานวน ๑,๐๐๐ เล่ม 
 ๕. แพลตฟอร์มเครือข่ายพื้นที่ศิลปะและหอศิลป์ร่วมสมัยในส่วนภูมิภาคที่เช่ือมต่อกับเว็บไซต์หอศิลป์ 
ร่วมสมัยราชดำาเนิน (www.rcac84.com) จำานวน ๑ แพลตฟอร์ม
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 ๒.๔.๒	โครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน	
   หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน เป็นพ้ืนท่ีรองรับในการแสดงผลงาน และเก็บรักษาผลงานของศิลปิน  
เป็นที่รวมกลุ่มศิลปิน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการทำางาน เกิดการผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวงการ
ศลิปะรว่มสมยัในประเทศไทย ศิลปนิไดแ้สดงศกัยภาพในการสร้างสรรคแ์ละเผยแพร่งานศลิปะร่วมสมยัใหเ้กดิแกส่งัคม  
ประเทศชาติ เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยศิลปินได้สร้างสรรค์ผลงาน และจำาหน่ายผลงาน 
รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เกิดความซาบซึ้งในงานศิลปะร่วมสมัย และปลุกรสนิยมศิลปะชั้นสูง
แก่คนในสังคม และท่ีสำาคัญ คือ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ให้บริการวิชาการศิลปะร่วมสมัยระดับชาติ ที่ให้ความรู้
และความบันเทิงสำาหรับประชาชน เกิดแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะแห่งใหม่ในประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศ
  ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กิจกรรมภายใต้โครงการได้ดำาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ศิลปะร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักในคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่
            ๑) กิจกรรมการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินการจัดกิจกรรมอบรมศิลปะร่วมสมัย   
   ๑. นิทรรศการผลงานสะสมของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สาขาทัศนศิลป์) 
      - ระยะเวลาดำาเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  
      - ลักษณะกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการจากผลงานสะสมของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

   ๒. กจิกรรมเสวนาเชงิปฏบิตักิาร และการเปดิตวัหนงัสอื “The Company ๑๐ ป ีแหง่การเดินทาง   
ของพิเชษฐ กลั่นชื่น” (สาขาศิลปะการแสดง)    
    - ระยะเวลาดำาเนินการ 
     ๑) กิจกรรมเสวนาเชิงปฏิบัติการ และเปิดตัวหนังสือ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
     ๒) นิทรรศการภาพกิจกรรม โดยพิเชษฐ กลั่นชื่น วันที่ ๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔    
    -  ลกัษณะกจิกรรม กจิกรรมเสวนาเชงิปฏิบติัการ (การแสดง) การเปดิตัวหนงัสือ และนทิรรศการ
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 ๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การแสดงแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย (OCAC : 
Young Art Model 2020)  (สาขาการออกแบบ
เครื่องแต่งกาย)
  -  ระยะเวลาดำาเนินการ ระหว่าง 
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
  - ลักษณะกิจกรรม กิจกรรม
ถ่ายทอดองค์ความ รู้ ด้านแฟชั่นและการ
ออกแบบผ้าไทยร่วมสมัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนรุ่นใหม่  
ไ ด้ มี พ้ืนที่ แสดงความสามารถด้านแฟชั่น  

และการพัฒนา

 ๔. นิทรรศการ “Art Create Phranakhon” โดย กลุ่ม มีกิม  
สตูดิโอ    
  - ระยะเวลาดำาเนินการ ๔ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องนิทรรศการ ๕ และห้องปฏิบัติการ ๑ ช้ัน ๒ หอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำาเนิน 
  - ลักษณะกิจกรรม จัดนิทรรศการ “Art Create 
Phranakhon” ผลงานศลิปะรว่มสมยัด้านทศันศลิป์ และดนตรขีอง
ศิลปินรุ่นใหม่ ๑๑ ท่าน จากโครงการ “ศิลปะร่วมสมัยสร้างสรรค์
แลนดม์ารค์ใหมใ่หห้วัใจพระนคร” เป็นโครงการท่ีสง่เสรมิการสร้าง
องคค์วามรูผ้า่นกระบวนการสรา้งสรรคง์านศลิปะรว่มสมยั ส่งเสริม
การพัฒนาศิลปินรุ่นใหม่ รวมถึงพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยนำาทุนทางศิลปวัฒนธรรมที่มีในชุมชนบริเวณ 
โดยรอบคคูลองเมอืงเดิม กรงุเทพมหานคร มาสรา้งสรรคง์านศลิปะ
ร่วมสมัย

									๒.๔.๓	โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ	Thailand	Biennale,	Korat	2021
 โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการส่งเสริมงาน 
ศิลปวฒันธรรมรว่มสมยัของประเทศในเวทรีะดบันานาชาติ โดยการใชศ้ลิปวฒันธรรมอนัโดดเด่น และมเีอกลักษณเ์ฉพาะ
เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศ พร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสในการสร้างรายได้จากต้นทุน 
และทรัพยากรทางวัฒนธรรม และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชนและประเทศ โดยผ่านการจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบของเทศกาลศิลปะนานาชาติ ลักษณะของการจัดแสดงผลงานจะดำาเนินการในรูปแบบศิลปะเฉพาะพื้นที่  
ทัง้นี ้สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัไดด้ำาเนนิการจัดโครงการแสดงศลิปกรรมร่วมสมยันานาชาติ Thailand Biennale, 
Krabi 2018 ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัจากสือ่ทัง้ในและตา่งประเทศเปน็อยา่งด ีสามารถเพิม่จำานวนนกัทอ่งเทีย่ว 
ท่ีเข้ามาเที่ยวในจังหวัดกระบ่ีได้มากขึ้น รวมถึงสามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพและการจ้างงานได้มากขึ้น ซึ่งเป็น 
การสง่เสรมิศกัยภาพความรว่มมอืของคนในชมุชน สรา้งความรกัและภาคภมูใิจใหแ้กค่นในชมุชน และประชาชนจงัหวดักระบี ่ 
ตลอดจนพัฒนาภาพลักษณ์เชิงบวกในมิติศิลปะสร้างสรรค์ให้แก่จังหวัดกระบี่และประเทศไทย นับเป็นผลสำาเร็จที่เห็น
ภาพอย่างชัดเจนในการดำาเนินกิจกรรมที่ผ่านมา จากการประสบความสำาเร็จในการดำาเนินโครงการแสดงศิลปกรรม 
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้กำาหนดจัดโครงการ 
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การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดการส่งเสริม 
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอันโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ให้ได้เผยแพร่ออกไปยังนานาประเทศ   
 โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ที่กำาหนดจัดขึ้นได้ดำาเนิน
กิจกรรมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลก  
สง่ผลใหศ้ลิปนิสว่นใหญไ่มส่ามารถเดนิทางมาศกึษาพ้ืนท่ีได้ตามแผนการดำาเนนิงานท่ีวางไวท้ำาใหต้้องปรับเปล่ียนแนวทาง
การดำาเนินงานไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น Yuko Hasegawa ผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์ จึงมุ่งหมายให้การจัดแสดงผลงาน
ศิลปะในคร้ังนี้ เป็นนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะท่ีจะพาผู้ชมเข้าไปรับรู้ถึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน เพ่ือมองปัญหาจาก
ภายในสูภ่ายนอกและมสีว่นรว่มในการตอบสนองตอ่สถานการณด์งักลา่ว จงึไดน้ำาเสนอแนวคดิหลกัและชือ่ของนทิรรศการ  
คอื Butterflies Frolicking on the Mud : Engendering Sensible Capital และในชือ่ภาษาไทย คอื เซ้ิง...สิน ถิน่ยา่โม  
ในการจัดงาน Thailand Biennale ครั้งนี้มุ่งที่จะค้นหาศักยภาพและคุณค่าของสถานที่ต่าง ๆ ทั้งมหาวิทยาลัย  
วัดวาอาราม พิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ สวนสาธารณะ และชุมชนที่เป็นแหล่งผลิตผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
	 รูปแบบกิจกรรม		
 • การจัดแสดงนิทรรศการของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ (International Art Exhibition) จำานวน ๕๓ ราย 
จาก ๒๕ ประเทศ/ กลุ่มศิลปิน ณ จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้การคัดเลือกของภัณฑารักษ์หลัก (Artistic Director) 
และคณะทำางานด้านภัณฑารักษ์ (Curatorial Team) โดยจะเป็นนิทรรศการในรูปแบบศิลปะการจัดวางเฉพาะพื้นที่  
(Site Specific Installation) ซึง่ผลงานทีจ่ดัแสดงจะมคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบับรบิททางศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์
ประเพณ ีวิถชีีวติของผูค้นในพืน้ท่ีเน้นการรกัษาสิง่แวดล้อม สภาพธรรมชาตชุิมชน และใชต้น้ทนุทางวฒันธรรม วสัดตุา่ง ๆ   
ที่มีอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาสำาหรับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินเป็นหลัก 
 • การจัดกิจกรรมทางการศึกษา (Education Program) ระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย  
การจัดเสวนาโดยภัณฑารักษ์ศิลปิน และนักวิชาการศิลปะ การอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะระหว่างศิลปินไทย  
ศิลปินต่างชาติและประชาชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และส่งเสริมพัฒนาต่อยอดทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่เพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่จังหวัด 
 • การจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีสำาคัญต่าง ๆ ภายในจังหวัดนครราชสีมา (Collateral Events &  
Pavilions) ตลอดระยะเวลาการจัดแสดงนิทรรศการ โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
ในจังหวัดนครราชสีมา
	 พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ
 สำานักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั ผูอ้ำานวยการฝา่ยศลิปภ์ณัฑารกัษแ์ละคณะกรรมการ ผูท้รงคณุวฒุดิา้นศิลปะ
รว่มสมัย ได้ศึกษาพืน้ทีท่ี่มคีวามเหมาะสมทางกายภาพ ภมูทิศันก์ารคมนาคม และบรบิททางศลิปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์
สำาหรับจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยได้คัดเลือกพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 
ดังนี้ 
 พื้นที่อำาเภอเมือง ได้แก่ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสรุนารี (ลานย่าโม) และริมคลอง คูเมือง Art Gallery and  
Exhibition มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน (มทร.อสีาน) สวนสัตว ์นครราชสีมา สวนนำา้บุง่ตาหล่ัวเฉลิมพระเกียรติ
รัชกาลที่ ๙ วัดพายัพ หอสมุดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ นครราชสีมา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน บ้านพักสาธารณสุข 
 พื้นที่อำาเภอพิมาย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย กุฏิฤๅษี (อโรคยศาลา) 
หอนาฬิกา
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 ๑.		กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ	Thailand	Biennale,	Korat	2021	 
ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล
   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติ 
ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021  
กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานหัตถศิลป์ไทย กล่าวชื่นชมการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย
นานาชาต ิThailand Biennale, Korat 2021 ว่าเปน็โอกาสดีในการถา่ยทอดศลิปะ หตัถกรรม ภมูปิญัญา ส่งเสริมกระตุน้
เศรษฐกิจระยะยาวภายหลังมาตรการเปิดประเทศ พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน เข้าร่วมงานจัดแสดงศิลปกรรม
ร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ณ จังหวัดนครราชสีมา

	 ๒.	พิธีเปิดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ	Thailand	Biennale,	Korat	2021
  		 	 	๒.๑	พิธีเปิดโครงการฯ	ณ	หอศิลป์พิมานทิพย์	
     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานเปิดงานแสดง 
ศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021  
อย่างเป็นทางการ ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ ตำาบลโป่งตาลอง อำาเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถวายสดุดีพระเกียรติคุณองค์  
“สิริศิลปิน” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อจากนั้น  
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธานเปิดงาน  
Thailand Biennale, Korat 2021 และชมนิทรรศการภาพรวมของโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ 
Thailand Biennale, Korat 2021
 ในการนี้ ทรงลงพระนามาภิไธย และทรงลงพระนามในภาพงานศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติฯ ซึ่งกำาหนด 
จัดแสดงนิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 ท่ีเปิดให้ประชาชน 
และผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีผลงานจัดแสดง  
จำานวนทั้งสิ้น ๕๓ ผลงาน จากการสร้างสรรค์ของศิลปิน จำานวน ๒๕ ประเทศ

    ๒.๒ พิธีเฉลิมฉลองการเปิดโครงการฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) อำาเภอเมืองนครราชสีมา  
จงัหวัดนครราชสมีา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ ์ผูช้ว่ยรฐัมนตรปีระจำากระทรวงวฒันธรรม ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนนายกรฐัมนตรี
เป็นประธานพิธีเฉลิมฉลองการเปิดงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021
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				 ๒.๓	พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปินจาก	 ๓	 เมืองศิลปะ	 ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี จังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีผลงานแสดงมากกว่า ๓๐๐ ชิ้น ภายในแบ่งเป็น ๔ โซน 
ประกอบไปด้วย
 โซนที่ ๑ จังหวัดกระบี่ เรียกว่า “มรดกอันดามัน” 
 โซนที่ ๒ จังหวัดเชียงราย เรียกว่า “ขัวศิลปะถิ่นป๋ายดอย”
 โซนที่ ๓ จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า “ประตูอีสานตำานานศิลป์” 
 โซนที ่๔ DIGITAL ART EXHIBITION “มหศัจรรยศ์ลิปะมชีวีติ” ภายใต้แนวคดิ Nature reigns Supreme 
in the world. Art has freedom in itself. ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะมีอิสรภาพในตัวเอง

	 ๒.๔	กจิกรรมการเสวนาดา้นศลิปะรว่มสมยั	(Artists	Talk,	and	International	Preview	of	Thailand	
Biennale,	Korat	2021)	
  ๒.๔.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดกิจกรรมการเสวนาด้านศิลปะร่วมสมัย (Artists Talk, and  
International Preview of Thailand Biennale, Korat 2021) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
โดยผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์และภัณฑารักษ์ ได้ร่วมบรรยายถึงที่มาของโครงการฯ การคัดเลือกศิลปิน แนวคิด 
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานการมสีว่นรว่มของคนในชมุชน และประโยชนท่ี์จะเกดิข้ึนจากการจัดงาน ฯลฯ ซ่ึงมส่ืีอมวลชน
ที่มาร่วมงาน จำานวนกว่า ๑๕๐ คน อาทิ ผู้แทนสื่อต่างประเทศ Thailand News for Russia, People’s Daily,  
China National News Xinhua, CMG Group พร้อมด้วยสื่อไทย จำานวน ๑๔ สำานัก และสื่อท้องถิ่น  
จำานวน ๑๒ สำานัก และผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา สถาบันการศึกษา  
นักสะสมผลงานศิลปะ เป็นต้น
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  ๒.๔.๒ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้จัดให้มีการเสวนาของผู้อำานวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์
ศลิปนิไทย และศลิปนิตา่งประเทศ ในหัวขอ้ โครงสรา้งทางสงัคม การสาธารณสขุและอโรคยศาลา ประวติัศาสตร์
ศลิปะและทนุทางทรพัยากรธรรมชาติและระบบนเิวศใหม่ โดยมผู้ีเขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย จำานวนกวา่ ๗๐ คน  
ประกอบด้วย นักศึกษาศิลปะ ศิลปินท้องถิ่น นักวิชาการ และครูอาจารย์ด้านศิลปะ
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  ๒.๕	 จัดกิจกรรมปาฐกถา	 ในหัวข้อ	 “Social	 Role	 of	Art	 in	 XXI	 Century”	 เมื่อวันที่ ๑๑  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย Mr. Giacomo Zaganelli ศิลปินร่วมสมัยและภัณฑารักษ์ผู้เชี่ยวชาญการจัด 
แสดงศิลปะเชิงพื้นที่จากประเทศอิตาลี ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๑ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน กรุงเทพมหานคร

	 	 ๒.๖	 กิจกรรมการประกวดคลิปวิ ดี โอ	 ในโครงการ	 
"ปันคลิป	ปันสุข	Art	for	Life	:	Thailand	Biennale	Korat	2021"  
โดยสำ า นักงานศิ ลป วัฒนธรรมร่ วมสมั ยร่ วมกับมู ลนิ ธิ ช่ า ง เ ถิด  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นท่ีสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงออก 
ให้เห็นถึง ความสุข วิถีชีวิต หรือมุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิต 
ของคนและศิลปะ ในงานมหกรรมศิลปะนานานชาติ ครั้ งที่  ๒  
Thailand Biennale, Korat 2021 ความยาวคลิปไม่เกิน ๑ นาที
 

	 	 ๒.๖.๑	 กิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดคลิปวิดีโอสั้น	 ๑	 นาที	 กับโครงการ	 
"ปันคลิป	ปันสุข	หัวข้อ	Art	for	Life	:	Thailand	Biennale	Korat	2021"	เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 
นางสาวสมลกัษณ ์คลอ่งแคลว่ ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวจิิตรศลิป(์ทศันศลิป)์ นางสาวสมพร พานทอง 
ผู้อำานวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุม
ออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาคัดเลือกคลิปวิดีโอที่ผ่านเข้ารอบ 
จำานวน ๓๐ คลิป จากจำานวนผู้ส่งคลิปเข้าประกวดทั้งส้ินกว่า ๑๔๔ ผลงาน ซ่ึงประกาศรายช่ือผู้ได้รับรางวัล  
เม่ือวันท่ี ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านทาง Facebook เพจมูลนิธิ Chang Therd Foundation 

     ๒.๖.๒ ประกาศผลการคัดเลือกคลิป
วิดีโอที่ผ่านเข้ารอบการประกวดคลิปวิดีโอ ในโครงการ 
"ปันคลิป ปันสุข Art for Life : Thailand Biennale, 
Korat 2021"
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	 	 ๒.๗	พธิมีอบธงสัญลักษณ	์“งานแสดงศลิปกรรมร่วมสมยันานาชาติ	คร้ังที	่๓	Thailand	Biennale,	
Chiang	Rai	2023”	เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ “งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 
Thailand Biennale, Chiang Rai 2023” ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์จากทำาเนียบรฐับาลไปยงัศนูยก์ารคา้ Terminal 21 
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งมอบธงสัญลักษณ์ให้แก่ผู้แทนของจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน 
ในลำาดับต่อไป โดยมีนายอิทธิพล คุณปล้ืม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร
กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารภักดีบดินทร์ ทำาเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ในขณะที่ 
นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำานวยการสำานักงาน 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้บริหารฯ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน ตลอดจนคณะทำางาน ได้เข้าร่วมพิธ ี
มอบธงสัญลักษณ์ฯ โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะทำางาน ศิลปิน 
สมาคมขัวศิลปะเชียงราย นักแสดง ตลอดจนช่างภาพส่ือมวลชน เป็นตัวแทนจังหวัดเชียงราย เป็นเจ้าภาพ 
การจัดงานฯ ในครั้งต่อไป ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา
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	 การประชาสัมพันธ์โครงการ
 การดำาเนินกิจกรรมท่ีผ่านมาของโครงการฯ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ 
ผ่านสื่อต่าง ๆ ในหลายช่องทาง ได้แก่ 
 
 ๑. เวป็ไซตท์างการ www.thailandbiennale.org 
ซึ่งมียอดผู้เข้าชมจำานวน ๘,๘๐๐ คน

 ๓. Facebook : Thailand Biennale, Korat 2021
      - จำานวนผู้ติดตาม ๕,๔๑๐ คน 
      - จำานวนผู้กดถูกใจ ๖,๔๖๐ คน 
      - จำานวนการรับชม ๔๒,๓๐๐ ครั้ง
 ๔. Facebook : สำานกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมัย 
      - จำานวนผู้ติดตาม ๓๑,๒๒๒ คน
      - จำานวนผู้กดถูกใจ ๒๘,๐๖๒ คน 
      - จำานวนการรับชม ๘๓,๕๐๐ ครั้ง

 ๒. สือ่หนงัสอืพมิพ์และสือ่ออนไลน ์จำานวนกวา่ 
๖๐ ข่าว

 ๕. Facebook : สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นครราชสีมา จำานวนการรับชม ๖๓,๓๐๐ คร้ัง
 ๖. YouTube ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย จำานวนผู้ติดตาม ๒,๑๗๐ คน
 ๗. Instagram Thailand Biennale,  
Korat 2021 จำานวนการรับชม ๕๐,๐๐๐ ครั้ง

 ๘. การจัดทำาคลิปสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ 
จำานวน ๕ ตอน จำานวนการรับชม ๘๑๔,๒๕๙ ครั้ง

 ๙. การสร้างการรับรู้ผ่าน Influencer หรือเพจ
ช่ือดัง 
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 ๑๐. จัดทำา Facebook VR 360° และ Instagram Filter ผ่านช่องทาง Social Media ของสำานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวนการรับชม รวม ๖๖,๑๒๔ ครั้ง

 ๑๑. คลิปสั้น “อาร์ตตัวแมว - แมวชวนมอง”  
ผ่านช่องทาง TIKTOK ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมสมัย จำานวนผู้ติดตาม ๗๐๗ คน และจำานวนการรับชม 
๖๙๐,๒๐๔ คร้ัง 
 โดยโครงการจัดนิทรรศการภาพผลงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ของศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ จำานวนไม่น้อยกว่า 
๑๐๐ ผลงาน ท่ีจัดแสดงบริเวณโดยรอบจังหวัด 
นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๕
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๓.	แผนงานบูรณาการ
	 ด้านความมั่นคง				
	 ๓.๑	โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
   ๓.๑.๑ โครงการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้
     ๑) กจิกรรมพฒันาการออกแบบลายผา้รว่มสมยัไทย
ชายแดนใต้สู่สากล
     สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 
ร่วมกับสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดและกองอำานวยการรักษาความมั่นคง 
ภายในภาค ๔ ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ได้ดำาเนินโครงการ
พัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้ ด้วยเล็งเห็นถึง
คุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรดกทางภูมิปัญญาประเภทสิ่งทอ ที่มีความ
หลากหลาย และ มีเอกลักษณท์ีโ่ดดเดน่ ในพืน้ที ่๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ ๔ อำาเภอของสงขลา  (จะนะ เทพา นาทวี 
สะบ้าย้อย) โดยให้ความรู้ความเข้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
แก่ชุมชน ให้มีการสร้างสรรค์ผลงานผลิตภัณฑ์ และเครื่องแต่งกายจาก 
ผ้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตของชุมชนตนเอง 
และเกิดการสร้างรายได้ ทั้งนี้ ยังผลให้เกิดการสร้างจิตสำานึกรักและ 
ความภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ซึ่งผลสำาเร็จของโครงการครั้งนี้  
ทำาให้เกิดการพัฒนาเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้าร่วมสมัย 
ชายแดนใต้ในหลากหลายรูปแบบ เกิดการสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน 
     โดยจัดโครงการพัฒนาการออกแบบเคร่ืองแต่งกายร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล ปี ๒๕๖๔ ขึ้น  
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ มี ๓ กิจกรรม ดังนี้
	 	 	 	 	 	 ๑.	กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าหรือจากภูมิปัญญาท้องถ่ิน	จดักจิกรรมระหวา่งวนัที ่๓๐ - ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม ซี. เอส. ปัตตานี จังหวัดปัตตานี ซ่ึงดำาเนินการโดยการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพือ่พฒันาผลติภณัฑจ์ากผา้ไทยชายแดนใตใ้หม้คีวามรว่มสมยั เน้นการพฒันาพืน้ฐานทักษะทางด้านศลิปะ มมุมองและ
วิธีคิดสู่การพัฒนาลวดลายที่ต่อยอดจากรากวัฒนธรรม โดยนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงประชาชนทั่วไป 
ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา (๔ อำาเภอ ได้แก่ จะนะ 
เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) จำานวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนายกระดับความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะวชิาชพีตวัเอง พรอ้มการทำาคลปิวดิโีอรวบรวมองคค์วามรู้การพัฒนาผลิตภณัฑ์ จำานวน ๖ คลิป และเผยแพร่
ผ่านสื่อออนไลน์
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	 ๒.	กิจกรรมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้	สู่สากล		“Batik	City” 
จัดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานคร โดยมีการดำาเนินงานดังต่อไปนี้ 
  ๑) หารือในพ้ืนท่ีเพ่ือกำาหนดกรอบแนวทางการดำาเนินงาน
  ๒) เปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์การประกวด
  ๓) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดสรรและตัดสินผลงาน
  ๔) ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล 
            การประกวดออกแบบเคร่ืองแต่งกายจากผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City” มีวัตถุประสงค์ 
เพือ่สนบัสนนุนกัออกแบบเครือ่งแตง่กายรุน่ใหมใ่นการสรา้งสรรคผ์ลงาน โดยกำาหนดใหน้กัออกแบบนำาผา้จากชายแดน
ใตม้าเปน็วสัดหุลกัในการออกแบบเครือ่งแตง่กายใหม้คีวามรว่มสมยั มุง่ใหเ้กดิการรบัรูค้ณุคา่ของศลิปะและความงดงาม
ของผา้จากจงัหวดัชายแดนใต ้และตอ่ยอดสรา้งสรรคผ์ลงานใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายไดเ้พิม่ขึน้ในพืน้ทีใ่นอนาคต

   สำานกังานศลิปวัฒนธรรมรว่มสมยั ดำาเนนิการประกาศผลการตดัสนิและมอบรางวลัแกผู่ช้นะการประกวด 
โดยได้รับเกียรติจากนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการประกาศผล 
ผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้สู่สากล “Batik City” ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ผา่นระบบออนไลน ์ซึง่มผีูส้ง่ผลงานเขา้รว่มการประกวดจำานวนกวา่ ๓๑๙ ราย ก่อนท่ีจะคดัเลอืกผลงาน 
ที่มีความโดดเด่น จนได้ผู้ชนะในรอบสุดท้าย จำานวน ๕ ราย ท้ังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการแฟชั่นได้ให้เกียรติเป็น 
คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ คุณศิริชัย ทหรานนท์ คุณอธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์ คุณธีระ ฉันทสวัสดิ์ คุณพิสิฐ จงนรังสิน 
และคุณเอก ทองประเสริฐ
      สำาหรับรางวัลชนะเลิศ ที่คว้าโล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายณัฏฐ์ทร  
อธิษฐ์จรุงชัย ภายใต้แนวคิด “Sunset Nostalgia” 
	 	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	๑ ไดร้บัโลร่างวลัเกยีรตยิศ และเงนิรางวลั ๔๐,๐๐๐ บาท ไดแ้ก ่นาย ภาณพุงษ์ คำาดี  
โดยนำาลายผา้จาก บาตกิเดอรารา, ซาโลมาปาเตะ๊ และมดีทีีน่าทบั มาสรา้งสรรค ์ภายใตแ้นวคดิ “MORE IN MORE” 
  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๒ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ และเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ นายฬียฑา 
ชลติณฐักุล โดยนำาทีม่าของผา้จากผูป้ระกอบการ เกผ๋าติก มาออกแบบภายใต้แนวคดิ “ความสวยงามของคนตาบอด”  
จากความทรงจำาหรอืจนิตนาการทีแ่ปลงเป็นภาพในความคดิ
ได้ต่างๆ นานา  
  นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลชมเชยอีก ๒ รางวัล  
ให้แก่ นางสาวนภสร พานิชพัฒน์ ท่ีนำาลายผ้ามาจาก 
รายาบาติก, เก๋ บาติก และอาดือนันบาติก มาผสมผสาน  
ภายใต้แนวคิด “Ocean Currents” และนายวรนนท์  
วงษ์กิติโสภณ ที่นำาลายผ้าจาก อาดือนันบาติก มาสร้างสรรค์ 
ภายใต้แนวคิด “Birth of Southern Thailand” 
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	 ด้านการท่องเที่ยว
						 ๓.๒	โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
								 			 ๓.๒.๑	โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม			
     โครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพ่ือต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม เป็นโครงการที่นำาความรู้ทาง
ดา้นศลิปะรว่มสมยัมาออกแบบสรา้งสรรคใ์ห้เป็นสนิคา้และบรกิารทางวฒันธรรมทีไ่ดแ้รงบนัดาลใจมาจากทนุวฒันธรรม 
เพื่อให้นำาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยนำามาพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาออกแบบสินค้าและบริการทาง
วัฒนธรรม
     -  เพือ่ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นการออกแบบสนิคา้ทางวฒันธรรม ใหแ้ก ่ชมุชน สามารถนำาความ
รู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอด สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
     -  เพือ่ใหไ้ดผ้ลงานการออกแบบสินคา้และบริการทางวฒันธรรม ถา่ยทอดลงสู่ผลงานสร้างสรรค์
ผลงานสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจ
     -  เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จังหวัดให้เป็นท่ีรู้จักมากข้ึนทัง้นี ้กลุม่เปา้หมายการดำาเนนิกจิกรรม 
ประกอบดว้ย ภาครฐัและภาคเอกชนในจังหวดัเป้าหมาย รวมถงึประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ โดยในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ดำาเนินการในพื้นที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี จันทบุรี และกระบี่ (รวม ๒๘ อำาเภอ) ซึ่งมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้ 
     ๑)  การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ 
ทอ้งถิน่ใน ๓ จงัหวดั ไดแ้ก ่สพุรรณบุร ีจนัทบรุ ีและกระบี ่ใหกั้บเจา้ของทนุทางวฒันธรรมในพืน้ที ่อาท ิผูแ้ทนภาครฐัและ 
ภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อย ศิลปิน ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยมีจำานวนศิลปิน/เครือข่าย/องค์กรเครือข่าย/ 
ผู้สนใจที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำานวน ๑๕๐ คน (จาก ๓ จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี ๕๐ คน จันทบุรี ๕๐ คน  
และกระบี่ ๕๐ คน)
     ๒)  การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่เกิดจากการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม 
ใน ๓ จังหวัด ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น (จาก ๒๘ อำาเภอ ใน ๓ จังหวัด) ซึ่งผลงานที่ได้ จำานวน ๒๘ ชุดผลงาน 
     ๓)  จัดพิมพ์หนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น จำานวน  
๑,๐๐๐ เล่ม 
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     ๔)  จัดนิทรรศการแสดงองค์ความรู้และผลงานการออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
จำานวน ๑ นิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ลาน Beacon 2 ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์  
ซึ่งเม่ือวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  
เปน็ประธานพธิเีปดินทิรรศการโครงการสรา้งสรรคศ์ลิปะร่วมสมยัเพ่ือต่อยอดทุนทางวฒันธรรม ประจำาปงีบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และการส่งมอบงานลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยฯ โดยมี 
นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัเพชรบรุ ีนางสาวเพชรรตัน ์สายทอง ผูช้ว่ยปลัดกระทรวงวฒันธรรม ดร.สุรภร์ี โรจนวงศ์ นายกสมาคมสง่เสรมิ 
การค้าหัตถกรรมไทย นายอำามฤทธิ์ ชูสุวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วัฒนธรรมจังหวัดกระบ่ี  
วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมในงาน 
ดังกล่าว ณ ลาน Beacon 2 ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
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	 ๓.๓.๒	โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ
     โครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนสูก่ารเปน็เมอืงแหง่ศลิปะเพือ่สง่เสรมิเครอืขา่ยดา้นศลิปวฒันธรรมในพืน้ที่ 
ไดมี้สว่นรว่มในการดำาเนนิงานดา้นศลิปวฒันธรรมของตนเอง โดยนำามติิทางศาสนา ศลิปะ และวฒันธรรมมาสร้างใหเ้กิด
มูลคา่และคณุคา่ทางสงัคมและเศรษฐกจิ ตลอดจนการส่งเสริมใหเ้กิดพ้ืนทีศ่ลิปะเพ่ือการเรียนรู ้สำาหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไป ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในศลิปวฒันธรรมท้องถ่ิน ศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั สร้างจิตสำานกึรักและภาคภมูใิจ
ในวฒันธรรมของตนเอง  โดยจดัโครงการในพืน้ที ่๓ จงัหวดั ไดแ้ก ่จงัหวดัเชยีงราย จงัหวดักระบี ่และจงัหวดันครราชสีมา 
และมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ศิลปินในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาทัศนศิลป์ สาขาดนตรีและการแสดง สาขาการออกแบบ สาขา
ภาพยนตร์ สาขาสถาปัตยกรรม สาขาวรรณศิลป์ เป็นต้น องค์กรเครือข่ายศิลปินในจังหวัดนคราชสีมา องค์กรด้านศิลป
วัฒนธรรมของภาครัฐและเอกชน เด็ก เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยมีผลการ
ดำาเนินงาน ดังนี้ 

	 	 			 จังหวัดกระบี่	
     ในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยัได้กำาหนดแผนการดำาเนนิงานโครงการ
เมืองศิลปะ จังหวัดกระบี่ อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรมซึ่งเป็นการดำาเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาต่อยอดในเชิงศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดกระบี่และคน 
ในชุมชนต่าง ๆ ทั้งในด้านจิตใจ ความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอาศัยงานศิลปะ 
ร่วมสมัยเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน สู่มิติเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมคุณค่า และสร้างรายได้จากต้นทุน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยผลการดำาเนินงานมีรายละเอียด ดังนี้
     ๑.	 สร้างสรรค์งานศิลป์กระบี่เมืองศิลปะ	 จำานวน ๕ สาขา จำานวน ๒๑ ผลงาน ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งศิลปินจังหวัดกระบี่ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้
    - ภาพวาด “ศิลปะสร้างเมือง กระบี่เมืองศิลป์” จำานวน ๖ ผลงาน
    - ภาพถ่าย “ศิลปะสร้างเมือง กระบี่เมืองศิลป์” จำานวน ๖ ผลงาน
    - ประติมากรรมงานปั้น “ศิลปะสร้างเมือง กระบี่เมืองศิลป์” จำานวน ๓ ผลงาน
    - ประติมากรรมงานแกะสลักไม้ “ศิลปะสร้างเมือง กระบี่เมืองศิลป์” จำานวน ๓ ผลงาน
    - งานศิลปะจัดวาง/สื่อผสม “ศิลปะสร้างเมือง กระบี่เมืองศิลป์” จำานวน ๓ ชิ้นงาน
      ๒.	 ผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้เก่ียวกับความเป็นมาของกระบี่เมืองศิลปะและประชาสัมพันธ์ 
การท่องเที่ยวกระบี่เมืองศิลปะ	ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จังหวัดกระบี่ โดยผลิตคลิปวิดีโอ จำานวน ๓ คลิป ดังนี้
       -  เรื่องที่ ๑ ที่มากระบี่เมืองศิลปะ
       -  เรื่องที่ ๒ นำาชมประติมากรรมหน้าเมืองกระบี่
       -  เรื่องที่ ๓ นำาชมถนนสายประติมากรรมเมืองกระบี่
      ๓.	 จัดนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับกระบี่เมืองศิลปะ	 และจัดแสดงการสร้างสรรค์งานศิลป์กระบี่ 
เมืองศิลปะ ณ อาคารกระบี่อาร์ตสเปซ ดังนี้
    -  นิทรรศการ “กระบี่ เมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม”
    -  นิทรรศการ “ความทรงจำา Thailand Biennale, Krabi 2018”
    -  นิทรรศการ “กระบี่ ศูนย์กลางการพัฒนางานศิลปะในระดับนานาชาติ”
    -  นิทรรศการ “ผลงานศิลปะ ศิลปะสร้างเมือง กระบ่ีเมืองศิลป์” โดยศิลปินกระบ่ี จำานวน ๒๑ ช้ินงาน 
    -  นิทรรศการ “อัตลักษณ์ลวดลายผ้า เมืองกระบี่ ผ้าพื้นถิ่นร่วมสมัย ใครว่าเชย” 
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    ในการจัดนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ อาคารกระบี่อาร์ตสเปซ และศูนย์
การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน เทศบาลเมืองกระบี่ อำาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่    
    ๔.	 จัดพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้กระบี่เมืองศิลปะและนิทรรศการงานศิลป์ถิ่นใต้สู่	 Thailand	 Biennale,	 
Korat	 2021	 เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ศิลปะกระบี่อาร์ตสเปซ และศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน 
โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ ผ่านระบบ Zoom

    จังหวัดเชียงราย
    สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำาเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำาเนินงาน 
ด้านศิลปะร่วมสมัย รวมถึงของทุกเพศทุกวัยเพื่อยกระดับมุมมอง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการขับเคลื่อนให้
จังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะได้อย่างเต็มภาคภูมิ
    ๑.	กิจกรรมถนนศิลปะภายในงาน	“Singha	Park	Chiangrai	Farm	Festival	On	The	Hill”	 
     จัดข้ึนตั้งแต่วันท่ี ๒๕ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย มีการออกบูธ 
ถนนศิลปะจากศลิปินขัวศลิปะ พรอ้มดว้ยกจิกรรมตา่ง ๆ  ทางดา้นศลิปะมากมาย ใหผู้เ้ขา้ทีม่าเทีย่วภายในงานไดเ้ขา้รว่มสนกุ 
การบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วม
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	 	 ๒.	 โครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง	 –	 งู	 (ดอยสะโง้)	ณ	 Sridonmoon	Art	 Space	 ดอยสะโง้	 
ตำาบลศรีดอนมูล	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	
           โครงการช้างสร้างศิลป์ถิ่นช้าง - งู (ดอยสะโง้) เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปะของศิลปิน 
๔๕ คน ที่สะท้อนแนวคิดและแสดงออกถึงคุณค่างานศิลปะในพื้นที่ดอยสะโง้เพื่อสร้างการรับรู้แก่ผู้ชมให้รู้จัก
แหล่งท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่ภาคเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
มีพิ ธี เปิดเมื่อ วันที่  ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ  ผู้อำานวยการสำานักงาน 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ ขัวศิลปะ ยังมีการจัดนิทรรศการ “พันแสงศิลป์”  
ซึ่งเป็นนิทรรศการโดย ๔ ศิลปินช่ือดัง ดร.สุขุม มีพันแสน, นายชลิต ชิตวิเชียรกุล, นายบรรจบ ปูธิปิน  
และนายสุวิทย์ ใจป้อม แสดงผลงานศิลปะ ๔ รูปแบบ ได้แก่ นามธรรม ภาพถ่าย ภาพลายเส้น และภาพวาด  
นำาเสนอความงดงาม ผ่านเสน้ ส ีและแสงทีผ่สานกนัอยา่งลงตัว โดยจัดแสดงต้ังแต่วนัท่ี ๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
ที่ห้องแกลเลอรี ช้ัน ๑ สมาคมขัวศิลปะ ทั้งนี้ มีจุดประสงค์ผลักดันให้เกิดกิจกรรมทางด้านศิลปะต่อไป  
และเพื่อเช่ือมคน เชื่อมศิลปะ เชื่อมวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงงานศิลปะได้อย่างเท่าเทียม
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น
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 ๓.	 นิทรรศการขัวศิลปะ	 ครั้งที่	 ๙	 “พลังแห่ง
ศิลปะไม่มีสิ้นสุด	Never-ending	Power	of	Art”
      นทิรรศการขวัศลิปะ ครัง้ที ่๙ “พลังแห่งศลิปะ 
ไมม่สีิน้สดุ” Never – ending Power of Art มพีธิเีปดิงาน 
นิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยมี 
นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยศาสตรเมธี เฉลิมชัย  
โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  
ปี พ.ศ.๒๕๕๔ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  
นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วย 
ศิลปิน/เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ 
     นิทรรศการประจำาปีขัวศิลปะ ครั้งที่ ๙ จัดเป็น
นิทรรศการทีร่วมศลิปะหลากหลายแขนง ไดแ้ก ่จติรกรรม 
ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะการแสดง
ร่วมสมัย จากศิลปินสมาชิกขัวศิลปะ ศิลปินเครือข่าย 
เมืองศิลปะ ท้ังยังมีศิลปินร่วมแสดงจากทั่วทั้งประเทศ  
รวมถึงศิลปินรุ่นเยาว์ ท่ีจะมาเป็นพลังขับเคลื่อนวงการ
ศิลปะประเทศไทยให้สืบต่อไปในอนาคต นิทรรศการ
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ขัวศิลปะเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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	 ๔.	กิจกรรมถนนศิลปะ	ครั้งที่	๑	“บ้านศิลปินในสวนศิลป์”	Chiang	Rai	Art	Street	in	the	garden	
ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย	๒๐๒๐
  กิจกรรม Chiangrai Art Street in the garden “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” เกิดจาก 
ความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม 
พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายกสมาคมขัวศิลปะ  
และผู้แทน จากสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เมื่อวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ณ สวนไม้งามริมนำ้ากก  
อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดมีการแสดงแฟชั่นโชว์ชุด “ดิน ดอกไม้ และศิลปะร่วมสมัย” 
งานศิลป์จากแรงบันดาลใจ สู่ผลงานร่วมสมัยบนผืนผ้า โดยนายพัชรพรรณพงศ์ กินาวงค์ ศิลปินจากสมาคม 
ขวัศลิปะ เปน็การถ่ายทอดเรือ่งราวของการผสมผสานศลิปะการออกแบบกบัความงดงามของดอกไม ้มรดกอนัลำา้คา่    
จากธรรมชาติสูผ่า้ทอมอื ถือเป็นอกีหน่ึงผลงานการสรา้งสรรคศ์ลิปะร่วมสมยัต่อยอดทนุทางวฒันธรรม ของชมุชน 
สู่การพัฒนาจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปะอย่างยั่งยืน
     ทั้งนี้ กิจกรรม Chiangrai Art Street in the garden “บ้านศิลปินในสวนศิลป์” นั้น ถูกจัดขึ้นภายใน
งานมหกรรมไมด้อกอาเซยีนเชยีงราย ๒๐๒๐ “สวน แสง ศลิป ์องิสายนำา้” ระหวา่งวนัที ่๔ – ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ 
โดยมีกิจกรรมทางศิลปะจากศิลปินขัวศิลปะอย่างหลากหลาย ประกอบด้วย 
  -  Art Workshop โดยศิลปินขัวศิลปะหลากหลายแขนง
  -  Art Market โดยตัวแทนบ้านศิลปินเชียงราย และเครือข่าย
  -  Art Show การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเครือข่ายศิลปินเชียงราย
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	 ๕.	กิจกรรมถนนศิลปะ	ครั้งที่	๒	“เชียงรายเมืองศิลปิน	ถิ่นศิลปะ”	Chiang	Rai	City	of	Art	&	Artists	
ในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัย	“เชียงราย	อาร์ตเฟสติวัล	๒๐๒๑”

   กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งท่ี ๒ เทศกาลศิลปะร่วมสมัย “เชียงราย อาร์ตเฟสติวัล ๒๐๒๑” “เชียงราย 
เมอืงศิลปิน ถิน่ศิลปะ” Chiang Rai City of Art & Artists กจิกรรมสง่เสรมิภาพลกัษณก์ารทอ่งเทีย่วภายในจงัหวดัเชียงราย
ด้วยศิลปะภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑  
มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำานวยการ
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ขัวศิลปะเชียงราย  
ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนาสร้างสรรค์, ศิลปะการแสดงร่วม, การแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมสมัย   
   นอกจากน้ี ตลอดการจัดงานยังมีกิจกรรมด้านศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  
ศิลปะพื้นบ้าน การออกร้านศิลปะจากตัวแทนบ้านศิลปินเชียงราย สินค้า DIY กิจกรรม Art Workshop แฟชั่นโชว์ร่วมสมัย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนกาดหม้ัวครัวศิลป์ กิจกรรมกลุ่มคอสเพลย์เชียงรายร่วมชมภาพยนตร์สั้น ในโครงการเทศกาล 
หนังก้อมเจียงฮาย ๒๐๒๐ การประกวดแข่งขันศิลปะเยาวชนฟังการขับกล่อมดนตรีสากลจากศิลปินนักร้อง  
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ศิลปะการแสดงร่วมสมัยและรำาวงย้อนยุคจากเครือข่ายชุมชน โดยงานนี้เกิดจากความร่วมมือ 
ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำานักงานวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ เมืองศิลปะเชียงราย โดยมียอดผู้เข้าร่วมงาน จำานวน ๓,๙๒๔ คน
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	 	 ๖.	กิจกรรมย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
         กิจกรรมยา่นสรา้งสรรคศ์ลิปะรว่มสมยั จดัขึน้ระหวา่งวนัที ่๒๐ - ๒๕ สงิหาคม ๒๕๖๔ ซ่ึงมรีายละเอยีด
กิจกรรม ดังนี้
     ๑) การประชุมระดมความคิดเห็น “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย”  
ภายใตโ้ครงการพฒันาศกัยภาพชมุชนสูก่ารเปน็เมอืงแห่งศิลปะ (จังหวดัเชยีงราย) ประจำาปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เครือข่ายศิลปิน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์  
และผู้ที่ทำางานเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานพื้นที่/ย่านสร้างสรรค์ เพ่ือค้นหาย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาย่านในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
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    ๒)  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย”  
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำานวยการสำานักงานศิลป
วัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี
นครเชียงราย กล่าวให้การต้อนรับ ซ่ึงการอบรมเชิงปฏิบัติการย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่ 
จังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ซึ่งจะกลายเป็น Landmark  
ด้านศิลปะที่สำาคัญแห่งใหม่ และยังเป็นการขับเคล่ือนให้จังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะ  
Chiang Rai the City of Art และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก (UNESCO Creative Cities 
Network) ดา้นการออกแบบ (Design) ตลอดจนเปน็การใชง้านศลิปะเพ่ือสร้างบริบทของการสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว
ในจังหวัดเชียงรายต่อไป ทั้งนี้ การสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ พื้นที่กำาแพงอาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย  
จังหวัดเชียงราย
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  ๓) การเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เมื่อวันพุธที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์  
วฒันธรรมจงัหวดัเชยีงราย ผูแ้ทนผูอ้ำานวยการสำานักงานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั รว่มกบัศลิปนิและองคก์รภาคเีครอืขา่ย 
ในจังหวัดเชียงราย ส่งมอบผลงาน Wall Art เชียงรายเมืองศิลปะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย  
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) โดยมีนายธเนศ โกมลธง  
รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นหมุดหมายสำาคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนย่านสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งเปิดตัวเส้นทางการท่องเท่ียว “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เขตเมืองเก่า 
เวียงเจียงฮาย” บนถนนสายประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม “สิงหไคล” ที่จะสร้างภาพลักษณ์เมือง 
แห่งการท่องเที่ยว สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับจังหวัดเชียงรายต่อไป

 จังหวัดนครราชสีมา
  จงัหวดันครราชสมีา หรอืเมอืงโคราช เป็นจงัหวดัทีม่ปีระวติัศาสตร์อนัยาวนานและเปน็เมอืงแหง่การทอ่งเทีย่ว 
ทัง้ทางธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรม อกีทัง้ยงัมีประเพณอีนัดงีามทีม่คีณุคา่แกก่ารเผยแพรแ่ละอนรุกัษ ์ซึง่เมอืงศลิปะโคราช
ไดร้บัการคดัเลอืกให้เป็นจงัหวัดนำารอ่งท่ีมศีกัยภาพและตน้ทุนทางศลิปวฒันธรรมร่วมสมยัทีโ่ดดเด่น และผา่นหลกัเกณฑ ์
ของเมืองศิลปะใน ๓ ด้าน ได้แก่ Place (พื้นที่) People (ผู้คน) และ Process (พลวัตร) มีศักยภาพ ความพร้อม และ 
มีสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ให้เกดิกจิกรรมทางศิลปวฒันธรรมอันหลากหลาย ทัง้นี ้เมอืงโคราชยงัเปน็เมอืงศูนยก์ลางของการจดั
กจิกรรมทีห่ลากหลาย รวมถงึมสีถานทีท่างศลิปวฒันธรรมทีโ่ดดเด่น อาท ิอนสุาวรียท์า้วสุรนารี อทุยานประวติัศาสตร์ พมิาย 
หรอืสถานทีท่อ่งเท่ียวเทีย่วทางธรรมชาต ิอาทิ อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ ่ซ่ึงแหลง่ทอ่งเท่ียวทีส่ำาคญัของเมอืงโคราชสามารถ
ดงึดดูใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาทอ่งเทีย่วไดเ้ปน็จำานวนมาก ประกอบกบัประชาชนชาวโคราชเปน็คนทีม่คีวามกระตือรือรน้ 
มคีวามสามคัคีซึง่ถอืเป็นเสนห่ข์องการเป็นเจา้บ้านทีด่ ีโดยสิง่เหล่านีเ้ปน็แรงสำาคญัในการขบัเคลือ่นในการพัฒนาโคราช
ให้เป็นเมืองแห่งศิลปะ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  
ท่ีมีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันที่ยังคงทวีความรุนแรงของการระบาดที่หนักข้ึน  
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในรูปแบบเดิมจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เข้าสถานการณ์  
รวมถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ดำาเนินโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย 
นานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 จึงทำาให้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ 
(จังหวัดนครราชสีมา) ต้องมีการปรับรูปแบบการดำาเนินกิจกรรมให้มีความบูรณาการร่วมกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว
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         ประเภทบุคคลทั่วไป
 ๑. รางวัลชนะเลิศ นายประสบชัย จันดก ขื่อภาพ ยองเส้น ไทเลย
 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ นายอรรจน์ ยอมใหญ่ ชื่อภาพ หาปลาในอ่าวพังงา
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ นายเบนซิน จองสี ชื่อภาพ ป้องกัน Covid - 19 ด้วยการสวมหน้ากาก
อนามัย

๔.	โครงการภาพถ่ายศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด			
       สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมจัดการประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัยสู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำานึก # 2 
ในหัวข้อ “บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพ ถ่ายทอดความคิด
และสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
(โควิด - ๑๙) เหตุการณ์ท่ีน่าประทับใจภายใต้ ภาวะวิกฤต ความร่วมมือของคนไทย การฝ่าฟันอุปสรรค
ทั้งในด้านการดำารงชีวิตการสาธารณสุข การท่องเที่ยว ตลอดจนการดำาเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยน  
หรือรอวันฟื้นฟู ในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ฯลฯ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์
และภาพความทรงจำาสำาหรับคนไทยทั้งประเทศ ในยามวิกฤต ถึงความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
รว่มกนั ตลอดจนการสรา้งกำาลงัใจแกป่ระชาชนในการดำาเนนิชวีติ และจะนำามาเผยแพรสู่ส่าธารณชนผา่นสือ่โซเชยีล 
มีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ นิทรรศการ และ/หรือช่องทางอื่น ๆ ที่เหมาะสม
  ซึ่งการประกวดครั้งนี้ มีภาพส่งเข้าประกวด จำานวนทั้งสิ้น ๘,๐๑๒ ภาพ และมีจำานวนผู้ลงทะเบียน
สมัครส่งภาพ ทั้งสิ้น ๑,๘๒๙ คน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้
          ๑. ประเภทบุคคลทั่วไป จำานวน ๕,๖๑๒ ภาพ และมีจำานวนผู้ลงทะเบียนสมัครส่งภาพ ๑,๐๕๖ คน
          ๒. ประเภทนักเรียน/นักศึกษา จำานวน ๒,๔๐๐ ภาพ และมีจำานวนผู้ลงทะเบียนสมัครส่งภาพ ๗๗๓ คน
									 	 ผลการประกวด	ดังนี้
          ประเภทนักเรียน/นักศึกษา 
  ๑. รางวัลชนะเลิศ นายดลธรรม จงสอนสุข ชื่อภาพ รถเมล์ที่แสนวุ่นวาย
  ๒. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นายจารุวิทย์ ผ่องผุด ชื่อภาพ Music in the rain
  ๓. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวชมพูนุช มีรัตน์ ชื่อภาพ เดินออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ



88 รายงานประจำาปี ๒๕๖๔สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 เนื่องจากการตอบรับที่ดีของโครงการฯ ซ่ึงมี ผู้สนใจเข้าร่วมส่งภาพผลงานเป็นจำานวนมาก  
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ดำาเนินกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายภายใต้โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำานึก # 3 ในหัวข้อ  
“ร้อยพลังไทย สู้ภัยโควิด” โดยมีผู้ให้ความสนใจส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรม จำานวน ๓,๙๖๐ ภาพ  
และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกภาพที่เป็น เร่ืองราวแห่งความร่วมมือทางด้านสาธารณสุข  
การรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ เพ่ือนำามา 
จัดแสดงนิทรรศการ จำานวน ๑๐๐ ภาพ ซึ่งผลงานภาพถ่าย จำานวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๑ ภาพ ได้นำามาจัดแสดง
นิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน  
อีกทั้งยังได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เว็บไซต์, เฟซบุ๊ก ของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 



89 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 89 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

เดือนฉายผู้ชนะ ภู่ประเสริฐ, Power of Clay, ๒๕๕๖

บรอนซ์, ๑๕๐ x ๑๐๐ ซม.



90 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย90 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔90 รายงานประจําปี	๒๕๖๔สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย



91 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 91 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๓ส่วนที่

รายงานการเงิน



92 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย92 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

   	 	 (หน่วย	:	บาท)	
	 	 	 หมายเหตุ	 ๒๕๖๔	 	 	๒๕๖๓
สินทรัพย์		 	 	 	
	 สินทรัพย์หมุนเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ๕  ๕,๔๐๘,๙๙๘.๐๔  ๗,๘๖๒,๘๕๓.๖๕  
  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น ๖  ๑,๖๐๒,๘๓๐.๒๘   ๕,๘๖๑,๙๕๘.๕๙  
  วัสดุคงเหลือ   ๑,๐๕๘,๑๓๑.๔๑  ๖๖๘,๕๔๗.๑๖  
  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๗  ๑๕๒,๘๖๘.๒๗  ๑๒๓,๖๖๓.๐๖  
  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	๘,๒๒๒,๘๒๘.๐๐		 ๑๔,๕๑๗,๐๒๒.๔๖		
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	
  ลูกหนี้ระยะยาว ๘  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗  
  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ ๙  ๑๖๑,๓๗๔,๘๘๖.๖๐  ๑๖๙,๙๓๔,๕๔๙.๒๙  
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ ๑๐  ๑๘,๗๐๗,๓๙๖.๒๓   ๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗  
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๑๑  ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐   ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐  
  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	๓๒๘,๖๒๐,๕๗๔.๕๐		 	๓๓๘,๒๙๕,๗๐๒.๒๓  
รวมสินทรัพย์	 	 ๓๓๖,๘๔๓,๔๐๒.๕๐		 	๓๕๒,๘๑๒,๗๒๔.๖๙		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้   
  
 
       
 
       
 
       
 



93 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 93 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

	 	 																																														หมายเหตุ																๒๕๖๔	 ๒๕๖๓
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
หนี้สิน	
 หนี้สินหมุนเวียน     
  เจ้าหนี้การค้า   ๘,๒๘๖,๕๔๘.๖๒  ๖,๙๖๑,๘๗๔.๕๓   
  เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  -    ๘๔๐.๒๔   
  เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น ๑๒  ๔๕๔,๘๘๖.๗๑   ๙,๐๖๙,๓๐๘.๙๓   
  เงินรับฝากระยะสั้น ๑๓  ๑,๗๓๙,๔๘๗.๐๓   ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔   
	 	 รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 ๑๐,๔๘๐,๙๒๒.๓๖		 	๑๗,๒๕๐,๙๒๒.๙๔		 	
	 หนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	 	 	
  เจ้าหน้ีเงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว ๑๔  ๓,๐๒๙,๓๔๙.๕๑   ๓,๓๔๙,๕๕๖.๔๑   
  เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว   -    ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐   
  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๑๕  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗   ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗   
	 	 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 	๕๒,๘๕๘,๒๐๖.๑๘		 ๕๔,๑๗๘,๔๑๓.๐๘		 	
รวมหนี้สิน		 	 ๖๓,๓๓๙,๑๒๘.๕๔		 ๗๑,๔๒๙,๓๓๖.๐๒	 	
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 	 	 	
  รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม  ๒๗๓,๕๐๔,๒๗๓.๙๖   ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗  
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 ๒๗๓,๕๐๔,๒๗๓.๙๖		 	๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗		
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	 	 ๓๓๖,๘๔๓,๔๐๒.๕๐		 ๓๕๒,๘๑๒,๗๒๔.๖๙	 	
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้     
    
         
         
 

(หน่วย	:	บาท)



94 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย94 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

	 	 																																													หมายเหตุ																๒๕๖๔	 ๒๕๖๓
รายได้	 		 	 	 	 	
 รายได้จากงบประมาณ ๑๘ ๒๐๗,๑๔๓,๑๐๓.๒๗ ๒๓๖,๓๗๘,๐๓๓.๔๗ 
 รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐ  ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ - 
 รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค ๑๙  ๖๗๐,๔๐๖.๙๐   ๔๓๔,๓๔๖.๐๑  
 รายได้อื่น ๒๐  ๓๒,๔๓๗.๕๐   ๒๐๑,๙๕๐.๐๐  
รวมรายได้		 	 ๒๐๘,๔๗๕,๙๔๗.๖๗		 ๒๓๗,๐๑๔,๓๒๙.๔๘		
ค่าใช้จ่าย
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๒๑ ๓๐,๖๗๑,๓๖๑.๓๑  ๓๐,๐๙๕,๗๔๓.๘๓  
 ค่าบำาเหน็จบำานาญ ๒๒ ๘,๖๓๘,๗๙๕.๘๒  ๙,๓๔๘,๖๕๓.๘๙  
 ค่าตอบแทน ๒๓ ๕,๙๓๓,๔๒๔.๐๐  ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘  
 ค่าใช้สอย ๒๔ ๑๐๑,๗๐๔,๗๙๘.๓๐  ๑๒๘,๑๓๘,๑๗๑.๒๘  
 ค่าวัสดุ  ๑,๙๖๔,๐๑๓.๙๕  ๓,๔๕๕,๑๑๗.๓๗  
 ค่าสาธารณูปโภค ๒๕ ๗,๗๓๙,๙๕๖.๒๗  ๙,๔๐๒,๒๖๖.๔๑  
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย ๒๖ ๑๓,๓๕๑,๓๗๓.๗๓  ๑๓,๑๐๒,๕๘๕.๖๑  
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ๒๗ ๘,๗๐๕,๘๐๐.๐๐  ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐  
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค ๒๘ ๑๔,๐๐๐,๐๒๘.๐๐  ๙,๔๘๒,๖๒๕.๐๐  
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๒๙  ๒๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐   ๒๖,๔๕๒,๑๘๔.๕๑  
รวมค่าใช้จ่าย	 	 ๒๑๖,๓๕๕,๐๕๑.๓๘	 ๒๔๖,๐๙๑,๒๒๑.๗๘	
รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	 	 (๗,๘๗๙,๑๐๓.๗๑)	 (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐)	
       
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้      
 
       

(หน่วย	:	บาท)



95 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 95 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

    

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๒	 				 ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐		 ๒๙๐,๔๖๑,๑๗๗.๑๐	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี	๒๕๖๓     
รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด     (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐)  (๙,๐๗๖,๘๙๒.๓๐) 
รายได้แผ่นดินสุทธิ     (๘๙๖.๑๓)  (๘๙๖.๑๓) 
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	 				 ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗		 ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗	

ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	-	ตามท่ีรายงานไว้เดิม ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗		 ๒๘๑,๓๘๓,๓๘๘.๖๗ 
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน               ๑๗ (๑๑.๐๐)  (๑๑.๐๐) 
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓	-	หลังการปรับปรุง	 ๒๘๑,๓๘๓,๓๗๗.๖๗		 ๒๘๑,๓๘๓,๓๗๗.๖๗	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำาหรับปี	๒๕๖๔     
รายได้ตำ่ากว่าค่าใช้จ่ายสำาหรับงวด     (๗,๘๗๙,๑๐๓.๗๑)        (๗,๘๗๙,๑๐๓.๗๑)
ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔	 				 ๒๗๓,๕๐๔,๒๗๓.๙๖										๒๗๓,๕๐๔,๒๗๓.๙๖	
      
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

			หมายเหตุ
รายได้สูง								

กว่าค่าใช้จ่าย
สะสม

รวม
สินทรัพย์สุทธิ/

ส่วนทุน

		(หน่วย	:	บาท)
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สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๔

หมายเหตุ	๑	ข้อมูลทั่วไป
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามนโยบายการ
ปฏิรูประบบราชการและจัดทำาแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ โดยเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม “สำานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย” เป็นหน่วยงานใหม่ระดับกรมในกระทรวงวัฒนธรรม และได้มีบทบัญญัติให้สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ 
ส่งเสริม  สนบัสนนุ และเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมรว่มสมยั เพือ่สร้างคณุคา่ทางสงัคมและเพิม่มูลคา่ทางเศรษฐกจิ มหีนา้ท่ีในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและประยุกต์ใช้ในสังคม 
และส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีหอศิลป์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 สำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมยั มสีถานท่ีตัง้อยูใ่นกระทรวงวัฒนธรรม อาคารทีท่ำาการกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่๑๐  
ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐
 กรอบกฎหมายหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แก่ พระราชบัญญัติ 
สง่เสรมิศลิปะรว่มสมยั พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบยีบสำานกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั วา่ด้วยการใชห้อศลิปร่์วมสมยั พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ว่าด้วยเงินผลพลอยได้จากค่าลิขสิทธิ์การจัดพิมพ์หนังสือ  
พ.ศ. ๒๕๖๔
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 
จำานวน ๒๒๔,๔๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำานวน ๒๑๗,๗๙๙,๒๑๗.๑๙ บาท) โดยแยกเป็นงบลงทุน 
จำานวน ๒๖,๗๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท และงบประจำา จำานวน ๑๙๗,๖๘๕,๕๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
ให้สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
จำานวน ๓๐,๕๓๕,๑๘๘.๑๘ บาท และคงเหลืองบประมาณสุทธิ ๑๙๓,๘๘๕,๘๑๑.๘๒ บาท เพื่อใช้จ่ายใน ๖ แผนงาน ดังนี้
 -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำานวน ๒๗,๗๕๖,๖๐๐.๐๐ บาท 
 -  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จำานวน ๗๒,๙๘๔,๘๑๒.๒๒ บาท  
โดยได้รับการจัดสรร จำานวน ๗๔,๐๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันจำานวน ๑,๐๔๓,๘๘๗.๗๘ บาท 
 - แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม จำานวน ๖๗,๑๗๓,๔๕๐.๐๐ บาท โดยได้รับการจัดสรร 
จำานวน ๘๔,๘๘๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จำานวน ๑๗,๗๑๔,๒๕๐.๐๐ บาท
 -  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม จำานวน ๑๑,๔๔๖,๐๙๐.๖๐ บาท โดยได้รับการจัดสรร  
จำานวน ๑๗,๒๓๔,๙๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จำานวน ๕,๗๘๘,๘๐๐.๔๐ บาท  
 -  แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำานวน ๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐ บาท  
 -  แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว จำานวน ๘,๕๖๖,๖๕๐.๐๐ บาท โดยได้รับการจัดสรร  
จำานวน ๑๔,๕๕๔,๙๐๐.๐๐ บาท มีการโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกัน จำานวน ๕,๙๘๘,๒๕๐.๐๐ บาท
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับเงินงบประมาณเบิกแทนกันจากสำานักงาน 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำานวน ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
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หมายเหตุ	๑	ข้อมูลทั่วไป	(ต่อ)
 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย จำานวน ๑ แห่ง เป็นหน่วยเบิกจ่ายในส่วนกลาง 
ซึง่รบัผดิชอบบริหารจดัการเงนิงบประมาณ และเงนินอกงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร นอกจากน้ีสำานกังานศลิปวฒันธรรมร่วมสมยั 
มีทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคลภายใต้การควบคุม จำานวน ๑ กองทุน คือ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซ่ึงจัดตั้งขึ้น
วตัถปุระสงคเ์พือ่เป็นทนุหมนุเวยีนเกีย่วกบัการใหก้ารอดุหนนุหรอืใหกู้ย้มืเงนิแกผู่ข้อรบัการสง่เสรมิตลอดจนการดำาเนนิการอืน่ 
เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานและมีการจัดทำารายงานการเงินแยกต่างหากจาก
สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายการบัญชีของกองทุนดังกล่าวจึงมิได้นำามาแสดงรวมไว้รายงานการเงินฉบับนี้
 เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงเรียกสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยว่า “หน่วยงาน”  

หมายเหตุ	๒	เกณฑ์การจัดทํารายงานการเงิน
 รายงานการเงินของหน่วยงานฉบับนี้ จัดทำาขึ้นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการ
ที่ปรากฎในรายงานการเงินฉบับน้ีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลัง
ประกาศใช้
 รายงานการเงินนี้จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
 รายงานการเงินของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย 
การบญัชภีาครฐั รวมรายการบัญชท่ีีเกดิข้ึนในสว่นกลาง แต่ไมร่วมถงึรายการบญัชขีองกองทนุสง่เสรมิศลิปะรว่มสมัยทีอ่ยูภ่ายใต้ 
การควบคุมของหน่วยงาน แต่ถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และต้องจัดทำารายงานการเงินแยกต่างหากจากหน่วยงาน
ตามกฎหมาย ไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเกิดจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ที่หน่วยงานมีอำานาจ 
ในการบริหารจัดการตามกฎหมาย รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็น
ของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบริหาร
จัดการให้แก่รัฐบาล ภายในชอบเขตอำานาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงิน ซ่ึงอยู่ภายใต้
การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงานเอง
 หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำาหนดให้การจัดทำารายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐจะต้องแสดงภาพรวม
ของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่นใด รวมทั้งการก่อหนี้  
และการจัดทำารายงานการเงินรวมของหน่วยงานของรัฐต้องรวมหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมทุกแห่งของหน่วยงาน 
ของรฐั คอื ทนุหมนุเวยีนทีไ่มเ่ปน็นติบิคุคล หนว่ยงานบริการรูปแบบพิเศษและหนว่ยงานท่ีอยูภ่ายใต้การควบคมุลักษณะอืน่ใด 
ที่มีกฎหมายกำาหนดให้จัดทำารายงานการเงินแยกต่างหาก โดยให้หน่วยงานทั้งกลุ่มที่ถือเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจจัดทำา
รายงานการเงินรวม ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับที่ ๓๕ เรื่อง การรายงานการเงินรวม (เมื่อมีการประกาศใช้) อย่างไร
กต็ามกระทรวงการคลงัยงัมไิด้ประกาศใชม้าตรฐานการบญัชภีาครฐั ฉบับที ่๓๕ เรือ่งรายงานการเงนิรวม เปน็ผลใหห้นว่ยงาน 
มิได้นำาทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล จำานวน ๑ กองทุน ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานมารวมเป็นรายงานการเงิน
ของหน่วยงาน  
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หมายเหตุ	๓	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่
   กระทรวงการคลงัไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชีภาครฐัฉบบัใหม ่และฉบบัปรบัปรงุใหม่  
ดังนี้
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใช้สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันเริ่มใน
หรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
        -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๒๓ เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน 
  -  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับท่ี ๓ เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
  - หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่อ
รายงานการเงินในงวดปัจจุบัน
  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
  - นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง บัตรภาษี วันที่มีผลบังคับใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
  ฝ่ายบริหารเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบ 
อย่างเป็นสาระสำาคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่นำามาถือปฏิบัติ 

หมายเหตุ	๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
	 ๔.๑		เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เช็ค ดราฟต์และธนาณัติ หน่วยงานจะรับรู้เงินสดและเงินฝากธนาคารในราคาตามมูลค่า
ที่ตราไว้
 เงินทดรองราชการ หมายถึง เงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำาเป็นในการใช้เงิน การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ
จะบันทึกควบคุมโดยทะเบียน ยอดบัญชีเงินทดรองราชการจะเป็นยอดคงที่ตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ เมื่อหน่วยงานใช้จ่ายเงิน
ทดรองราชการแล้ว จะรวบรวมหลักฐานการจ่ายเพื่อเบิกเงินงบประมาณมาชดใช้เงินทดรองราชการ หน่วยงานจะบันทึกรับรู้
เงินทดรองราชการเมื่อได้รับเงินคู่กับการบันทึกเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะ
การเงิน
 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำานวนเงิน 
ที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกับมูลค่าเดิม ซึ่งความแตกต่างในมูลค่าดังกล่าวไม่มีนัยสำาคัญ เช่น เงินฝากธนาคารประเภทประจำา  
บัตรเงินฝาก และตั๋วเงินรับ ที่มีระยะเวลาครบกำาหนดจ่ายคืนภายใน ๓ เดือน
 เงินฝากคลัง หมายถึง เงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลัง หน่วยงานจะรับรู้เงินฝากคลัง 
ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้

	 ๔.๒		ลูกหนี้เงินยืม
 ลกูหนีเ้งนิยมื หมายถงึ จำานวนเงนิทีห่นว่ยงานจ่ายใหก้บัขา้ราชการ หรือเจ้าหนา้ทีข่องรัฐเพ่ือนำาไปทดรองใช้จ่ายในการ
ดำาเนนิงานของหน่วยงาน ซึง่อยูใ่นระหวา่งรอรบัชำาระคนืหรอืรอการสง่ชดใชใ้บสำาคญั เชน่ ลกูหนีเ้งนิงบประมาณ ลกูหนีเ้งนินอก
งบประมาณ แสดงตามมูลค่าทีจ่ะไดร้บัโดยไมต่ัง้บัญชีคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู โดยแสดงมูลคา่ตามบญัชขีองลกูหนีเ้งินยมืในรายการ
ลูกหน้ีอ่ืนระยะส้ันในงบแสดงฐานะการเงินและแสดงรายละเอียดของลูกหน้ีเงินยืมแต่ละประเภทไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ๔.๓		รายได้ค้างรับ
 ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง หมายถึง บัญชีที่ใช้บันทึกจำานวนเงินที่กรมบัญชีกลางเป็นลูกหนี้เมื่ออนุมัติการขอเบิกเงิน 
โดยวิธีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงาน แต่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้สั่งจ่ายเงินให้กับหน่วยงาน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ  
หน่วยงานจะรับรู้รายได้ค้างรับตามมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นลูกหนี้อื่นระยะสั้นในงบแสดงฐานะการเงิน



99 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 99 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

หมายเหตุ	๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ	(ต่อ)
	 ๔.๔		วัสดุคงเหลือ
 วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำาเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูง และ 
ไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำานักงาน หน่วยงานวัดมูลค่าวัสดุคงเหลือในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน 
 วัสดุท่ีซื้อมาในระหว่างงวดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำานวน และควบคุมรายการวัสดุดังกล่าวในคลังวัสดุ  
ณ วันสิ้นปีงบประมาณปรับปรุงเป็นวัสดุคงเหลือตามจำานวนที่ตรวจนับได้ โดยแสดงในราคาทุนเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

		 ๔.๕		ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์
 หน่วยงานแสดงรายการอาคาร และอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม
 หน่วยงานรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นตำ่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป 
ยกเว้นรายการที่ได้มาก่อนปี ๒๕๖๓ รับรู้เป็นอุปกรณ์เมื่อมูลค่าขั้นตำ่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.๐๐ บาทขึ้นไป
 ราคาทุนรวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อม
จะใช้งานได้ตามประสงค์ของฝ่ายบริหาร ราคาทุนของสินทรัพย์ที่ก่อสร้างขึ้นเองประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรงงาน 
ทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์

 ส่วนประกอบของรายการอาคาร และอุปกรณ์ แต่ละรายการท่ีมีรูปแบบและอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน 
และมีต้นทุนที่มีนัยสำาคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน
 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่ง ของมูลค่าตามบัญชี
ของรายการอาคาร และอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต
หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และ
ตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำารุงอาคาร และ
อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
 ครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะ
 - กรณีซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึงปี ๒๕๖๑ บันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นในราคาทุน โดยไม่คิด 
ค่าเสื่อมราคาตามคุณลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นตามกาลเวลา และจัดทำาทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้เพ่ือใช้ 
ในการควบควบคุมและตรวจสอบ
 - กรณีซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายอื่น และจัดทำาทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้เพื่อใช ้
ในการควบคุมและตรวจสอบ ตามประกาศกระทรวงการคลงั เรือ่ง มาตรฐานการบญัชีภาครฐั ฉบบัที ่๑๗ เรือ่ง ทีดิ่น อาคาร 
และอปุกรณ ์มผีลบังคับใช้ตัง้แตวั่นท่ี ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑ กำาหนดใหผ้ลงานทางศิลปะถอืเปน็สนิทรัพยม์รดกทางวฒันธรรม 
โดยมาตรฐานฉบบันีไ้มไ่ดก้ำาหนดใหห้นว่ยงานรบัรูส้นิทรพัยม์รดกทางวฒันธรรม แมจ้ะเปน็ไปตามคำานยิามและเกณฑก์ารรบัรู ้
รายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหนงัสอืกรมบญัชกีลาง ที ่กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  
เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
 ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ 
การให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒  
เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้



100 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย100 สำ�นักง�นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รายงานประจําปี	๒๕๖๔

หมายเหตุ	๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ	(ต่อ)
 ๔.๕	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(ต่อ)
  สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก ๑๕-๒๕ ปี
  ครุภัณฑ์สำานักงาน  ๓-๑๒ ปี
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ๕-๓๐ ปี
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  ๕-๑๐ ปี
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  ๕-๑๐ ปี
  ครุภัณฑ์โรงงาน  ๒-๑๐ ปี
  ครุภัณฑ์สำารวจ  ๕-๑๐ ปี
  ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์  ๕-๑๕ ปี
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ๓-๕ ปี
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ๒-๕ ปี
  ครุภัณฑ์อื่น  ๒-๑๕ ปี
 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

	 ๔.๖	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงระบบงานต่างๆ  
และตน้ทนุเวบ็ไซต์ ทัง้ทีไ่ดม้าจาการจดัซือ้ และการจา้งพฒันาขึน้ โดยหนว่ยงานมสีทิธ์ิควบคมุการใช้ประโยชนจ์ากสนิทรพัยน์ัน้  
และคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการจากสินทรัพย์นั้นเกินกว่าหนึ่งปี หน่วยงานแสดง
รายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม
 ค่าตดัจำาหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนบันทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงนิ คำานวณโดยวธิเีสน้ตรง 
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ๒-๒๐ ปี

	 ๔.๗		เจ้าหนี้	
 เจ้าหน้ี หมายถึง เจ้าหนี้ท่ีเกิดข้ึนจากภาระผูกพันที่หน่วยงานมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เจ้าหน้ีจากการซื้อสินค้า
และบริการ เจ้าหนี้อื่น เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้เจ้าหนี้จากการซ้ือสินค้าและบริการ เมื่อหน่วยงานได้รับสินค้าหรือบริการ 
จากผู้ขายและได้มีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว โดยแสดงรายการเจ้าหนี้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ๔.๘	รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง
 รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง หมายถึง จำานวนเงินท่ีหน่วยงานได้รับ หรือจัดเก็บแทนรัฐบาลและมีภาระผูกพันท่ีจะต้อง 
นำาส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดิน เช่น รายได้ภาษี รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ รายได้จากการขายสินทรัพย์และบริการ เป็นต้น  
หน่วยงานจะรับรู้รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลังตามจำานวนเงินท่ีจัดเก็บแล้วแต่ยังส่งคลังไม่ทันภายในปี เม่ือหน่วยงานปิดบัญชี 
รายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง ณ วันท่ีจัดทำารายงาน และแสดงรายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลังเป็นหน้ีสินหมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเปิดเผยรายได้แผ่นดินท่ีหน่วยงานได้รับท้ังหมดในระหว่างปีงบประมาณ หักด้วยจำานวนรายได้ 
ท่ีนำาส่งคลังแล้วจนถึงวันท่ีจัดทำารายงาน และจำานวนรายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลังไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ๔.๙		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	
 คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย หมายถงึ จำานวนเงนิคา่ใชจ้า่ยท่ีเกดิข้ึนแล้วในรอบระยะเวลาบญัชปีปีจัจุบนัแต่ยงัไมไ่ด้มกีารจา่ยเงนิ  
การจ่ายเงนิจะกระทำาในรอบระยะเวลาบญัชถีดัไป เชน่ คา่สาธารณปูโภคคา้งจ่าย ใบสำาคญัค้างจ่าย เปน็ต้น หนว่ยงานจะรับรู ้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย โดยแสดงค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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หมายเหตุ	๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ	(ต่อ)
	 ๔.๑๐		เงินรับฝาก	
 เงินรับฝาก หมายถึง จำานวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายคืนหรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น 
เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน หรือเงินอื่นใดซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากหรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้อง
ส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายคืน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงาน
จะรับรู้เงินรับฝากเมื่อได้รับเงิน โดยแสดงรายการเงินรับฝากในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สิน 
ไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณีตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ในข้อผูกพัน

	 ๔.๑๑		เงินทดรองราชการรับจากคลัง	
 เงินทดรองราชการรับจากคลัง หมายถึง จำานวนเงินทดรองราชการที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเงิน
ทดรองราชการของหนว่ยงานซึง่ไดร้บัเพือ่เกบ็ไวท้ดรองจา่ยเปน็คา่ใชจ้า่ยปลกียอ่ยในการดำาเนนิงานภายในหนว่ยงานตามวงเงนิ 
ที่ได้รับอนุมัติ และจะต้องส่งคืนรัฐบาลเม่ือหมดความจำาเป็นต้องใช้หรือเมื่อยุบเลิกหน่วยงาน เงินทดรองราชการดังกล่าว 
เมือ่หน่วยงานนำาไปใชจ้า่ยแลว้จะตอ้งสง่ใบสำาคญัไปเบกิเงินงบประมาณหรอืเงนินอกงบประมาณมาชดใช ้หนว่ยงานจะบนัทึก 
รับรู้เงินทดรองราชการรับจากคลังเมื่อได้รับเงินและแสดงรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน

	 ๔.๑๒		รายได้รอการรับรู้	
 รายไดร้อการรบัรู ้หมายถงึ สนิทรพัยท่ี์หนว่ยงานได้รบัความชว่ยเหลอืจากรฐับาลตา่งประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
หรอืบคุคลใดๆ เพือ่สนบัสนนุการดำาเนนิงานของหนว่ยงานใหบ้รรลุวตัถปุระสงค ์และเงินหรือสินทรัพยรั์บบริจาคโดยมีผูม้อบ
ให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนินงานที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำากัดในการใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์นั้น หน่วยงานจะรับรู้เป็นรายได้ 
รอการรบัรูเ้มือ่ไดร้บัเงนิหรอืสนิทรพัย ์และทยอยตดับญัชเีพ่ือรับรู้เปน็รายได้ตามเกณฑสั์ดสว่นของคา่เส่ือมราคาของสนิทรพัย์
ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค หรือรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อจำากัดในการใช้จ่ายเงินนั้น

	 ๔.๑๓		สัญญาเช่าดำาเนินงาน	
 สญัญาเช่าดำาเนนิงาน หมายถงึ สญัญาเชา่ระยะยาวเพือ่เชา่สนิทรพัย ์โดยทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของสว่นใหญไ่มไ่ดโ้อนมาใหห้นว่ยงานในฐานะผูเ้ชา่ หนว่ยงานรับรู้จำานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเชา่ดำาเนนิงานเปน็คา่ใช้จา่ย
ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

	 ๔.๑๔		รายได้จากงบประมาณ
 รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ ดังนี้
        (๑) กรณีที่เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานเพื่อนำาไปจ่ายต่อให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินของหน่วยงานรับรู้รายได้จากเงิน
งบประมาณเมื่อได้ส่งคำาขอเบิกเงินกับคลัง
 (๒) กรณีทีเ่บกิหกัผลกัสง่หรอืเบกิจา่ยตรงจากรฐับาลใหแ้กผู่ม้สีทิธริบัเงนิของหนว่ยงาน โดยหนว่ยงานไมไ่ดร้บัตวัเงนิ 
รับรู้รายได้จากเงินงบประมาณเมื่อได้รับอนุมัติคำาขอเบิกเงินจากคลัง
 หน่วยงานแสดงรายได้จากงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินตามจำานวนเงินงบประมาณ 
ทีข่อเบกิสทุธิจากเงนิงบประมาณเบิกเกนิสง่คนื งบประมาณเบกิแทนกนัแสดงรายไดจ้ากงบประมาณในงบแสดงผลการดำาเนนิงาน 
ทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน
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หมายเหตุ	๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ	(ต่อ)
	 ๔.๑๕		รายได้แผ่นดิน	
    รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ของรัฐบาลท่ีหน่วยงานได้รับและจะต้องนำาส่งคลัง หน่วยงานรับรู้เงินรายได้แผ่นดิน 
เม่ือได้รับรายได้ โดยแสดงรายได้แผ่นดินไว้ในรายงานรายได้แผ่นดินในหมายเหตุประกอบงบการเงินและเน่ืองจากรายได้แผ่นดิน 
เป็นรายได้ท่ีหน่วยงานไม่สามารถนำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้ ดังน้ัน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชี 
รายได้แผ่นดินและบัญชีรายได้แผ่นดินนำาส่งคลังไปเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง เพ่ือแสดงภาระผูกพันท่ีหน่วยงานจะต้องนำาเงิน 
ส่งคลังในงวดบัญชีต่อไป 

	 ๔.๑๖		รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค
 รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค หมายถึง รายได้จากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาคท่ีได้รับนอกเหนือจากการอุดหนุน
จากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้รับเงินหรือสินทรัพย์ ยกเว้นกรณีท่ีมีเง่ือนไขเป็นข้อจำากัดท่ีต้องปฏิบัติ 
ตามในการใช้จ่ายเงินหรือสินทรัพย์ จะรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เม่ือได้รับเงินหรือสินทรัพย์ และทยอยรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขท่ีกำาหนด

 ๔.๑๗		รายได้อ่ืน
   รายได้อ่ืน หมายถึง รายได้อ่ืนๆ ท่ีหน่วยงานได้รับและไม่มีภาระผูกพันต้องนำาส่งคลังหน่วยงานจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้รับเงิน

	 ๔.๑๘		ค่าใช้จ่ายบุคลากร
     ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเก่ียวกับบุคลากรและการจ้างงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
บำาเหน็จบำานาญ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายบุคลากรเม่ือค่าใช้จ่ายน้ันเกิดข้ึน และแสดงรายการดังกล่าว 
ในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายบุคลากรประเภทต่าง ๆ ไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน

	 ๔.๑๙		ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
     ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีจ่ายไปเพ่ือการดำาเนินงานของหน่วยงาน เช่น ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย  
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายเม่ือค่าใช้จ่ายน้ันเกิดข้ึนและแสดงรายการดังกล่าวในงบแสดง 
ผลการดำาเนินงานทางการเงินของหน่วยงาน โดยเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานประเภทต่าง ๆ  ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 ๔.๒๐		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
     ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ 
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐอ่ืนเพ่ือสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงานผู้รับ เช่น เงินงบประมาณรายจ่ายประจำาปีท่ีรัฐบาลได้จัดสรร
ให้แก่กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือได้เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณให้แก่หน่วยงานผู้รับ  
และแสดงเป็นค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐในงบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน

	 ๔.๒๑		ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค
     ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีหน่วยงานจ่ายอุดหนุน หรือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่
องค์กรหรือบุคคลอ่ืน นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือย่ืนคำาขอเบิกเงิน 
จากกรมบัญชีกลางหรือโอนสินทรัพย์ให้แก่องค์กรหรือบุคคลอ่ืน
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หมายเหตุ	๕	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

                  (หน่วย	:	บาท)	

	 	 	 	 	 	 	 	 																		๒๕๖๔	 	 								๒๕๖๓	

 เงินทดรองราชการ - ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

 เงินฝากสถาบันการเงิน  ๒๕๕,๐๖๓.๕๒ ๓,๗๙๔,๔๐๐.๐๐

 เงินฝากคลัง ๕,๑๕๓,๙๓๔.๕๒ ๓,๐๖๘,๔๕๓.๖๕

	 รวม	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			 ๕,๔๐๘,๙๙๘.๐๔	 ๗,๘๖๒,๘๕๓.๖๕

 เงินทดรองราชการ เป็นเงินท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อยในสำานักงานตามวงเงินท่ีได้รับอนุมัติ
จากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ่ึงหน่วยงานได้ดำาเนินการ 
ส่งคืนเงินทดรองราชการเน่ืองจากหมดความจำาเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ และได้บันทึกรายการนำาเงินส่งคลัง  
เม่ือวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
           เงินฝากสถาบันการเงิน จำานวน ๒๕๕,๐๖๓.๕๒ บาท ประกอบด้วย เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน ดังน้ี

       (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๓

 เงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑,๙๕๖.๐๐ ๒,๒๙๔,๔๐๐.๐๐

 เงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๒๔๓,๑๐๗.๕๒ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

	 รวม	เงินฝากสถาบันการเงิน			 ๒๕๕,๐๖๓.๕๒	 ๓,๗๙๔,๔๐๐.๐๐

          เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำาหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย 
ซ่ึงสามารถเบิกถอนได้เม่ือต้องการใช้จ่ายตามรายการท่ีกำาหนดไว้ในระเบียบท่ีระบุข้อจำากัดในการใช้จ่าย
       เงินฝากคลัง จำานวน ๕,๑๕๓,๙๓๔.๕๒ บาท เป็นเงินนอกงบประมาณท่ีมีข้อจำากัดในการใช้จ่ายเพ่ือจ่ายต่อไป
ให้บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นท่ีมาของเงินฝากคลังน้ัน หน่วยงานไม่สามารถ
นำาไปใช้จ่ายเพ่ือประโยชน์ในการดำาเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าท่ีถือไว้เพ่ือจ่ายตามวัตถุประสงค์ 

ของเงินฝากคลัง ดังน้ี

	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)	

	 	 	 	 ๒๕๖๔	 ๒๕๖๓

          เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำานักงาน

              ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๓๒,๔๓๗.๕๐ -

 เงินฝากต่างๆ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ๑,๔๙๖,๓๗๙.๕๑ ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔

 เงินบริจาคสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย  ๓,๖๒๕,๑๑๗.๕๑ ๑,๘๔๙,๕๕๔.๔๑

	 รวม	เงินฝากคลัง	 ๕,๑๕๓,๙๓๔.๕๒	 ๓,๐๖๘,๔๕๓.๖๕
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หมายเหตุ	๕	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	(ต่อ)
 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวน ๓๒,๔๓๗.๕๐ บาท เป็นเงินบำารุง หรือ
เงินสมทบค่านำ้าค่าไฟฟ้า ในอัตราร้อยละ ๕๐ ของเงินท่ีได้รับจากการให้หน่วยงานของรัฐใช้พ้ืนท่ีหอศิลป์ ซ่ึงสามารถนำาไป
ใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับเงิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สินที่
กระทรวงการคลังกำาหนด
 เงินฝากต่าง ๆ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำานวน ๑,๔๙๖,๓๗๙.๕๑ บาท เป็นเงินประกันสัญญาทั้งจำานวน
 เงนิรบับรจิาคสำานกังานศลิปวฒันธรรมรว่มสมัย จำานวน ๓,๖๒๕,๑๑๗.๕๑ บาท ประกอบด้วยเงินรับบริจาคหรอืเงนิ
อุดหนุนที่ได้รับโดยมีข้อจำากัดในการใช้จ่ายซึ่งรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับเงิน จำานวน ๕๙๕,๗๗๐.๐๐ บาท และเงินรับบริจาค
หรือเงินอุดหนุนที่ได้รับโดยมีข้อจำากัดและเงื่อนไขในการใช้จ่ายซึ่งรับรู้เป็นรายได้รอการรับรู้เมื่อได้รับเงินและทยอยรับรู ้
เป็นรายได้เมื่อได้ทำาตามเงื่อนไขที่กำาหนด จำานวน ๓,๐๒๙,๓๔๗.๕๑ บาท

หมายเหตุ	๖	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		

	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 							๒๕๖๔																							๒๕๖๓

       ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ๕๗๙,๙๗๐.๐๐ ๔,๗๖๕,๘๘๕.๐๐

       รายได้ค้างรับ ๑,๐๒๒,๘๖๐.๒๘ ๑,๐๙๖,๐๗๓.๕๙

							 รวม	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น			 ๑,๖๐๒,๘๓๐.๒๘	 	๕,๘๖๑,๙๕๘.๕๙

 ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)
ลูกหนี้เงินยืม

ในงบประมาณ

๒๕๖๔

๒๕๖๓

ถึงกำาหนดชำาระ

ไม่เกิน ๑๕ วัน

-

๑๖๐,๐๐๐.๐๐

ยังไม่ถึง

กำาหนดชำาระ

   ๕๗๙,๙๗๐.๐๐

๓,๑๑๖,๒๒๕.๐๐

ถึงกำาหนดชำาระ

เกินกว่า ๑๕ วัน

-

๑,๔๘๙,๖๖๐.๐๐

			๕๗๙,๙๗๐.๐๐

๔,๗๖๕,๘๘๕.๐๐

หมายเหตุ	๗	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

     (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 																																																																					๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

           ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ๑๕๒,๘๖๘.๒๗ ๑๒๓,๖๖๓.๐๖

										รวม	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	 ๑๕๒,๘๖๘.๒๗	 ๑๒๓,๖๖๓.๐๖

        ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า จำานวน ๑๕๒,๘๖๘.๒๗ บาท เป็นค่าเบี้ยประกันภัยอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนิน 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาทั้งจำานวน

รวม
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หมายเหตุ	๘	ลูกหนี้ระยะยาว

     		 		(หน่วย	:	บาท)		 	

    ๒๕๖๔	 	 			๒๕๖๓

           ลูกหนี้อื่นระยะยาว  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗       ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

										รวม	ลูกหนี้อื่นระยะยาว	 ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗	 					๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 ลูกหนี้อื่นระยะยาว จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เป็นลูกหนี้ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลางที่พิพากษา 

สิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยลูกหนี้ต้องชดใช้เงินให้หน่วยงานตามจำานวนเงินดังกล่าว ปัจจุบัน 

ศาลล้มละลายกลางได้มีคำาพิพากษาให้บริษัทฯ ล้มละลายเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และเจ้าพนักงาน 

พิทักษ์ทรัพย์อยู่ระหว่างการจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายเพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามมาตรา ๖๑  

แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓

หมายเหตุ	๙	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

ราคาทุน     

	 ยอดยกมา	ณ	วันที่	๑	ต.ค.	๒๕๖๒								๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙				๑๖,๙๕๒,๗๕๔.๓๘	 ๒๒๙,๖๗๒,๙๘๕.๓๗

 ซื้อเพิ่ม    - ๑,๘๖๓,๙๐๙.๐๐ ๑,๘๖๓,๙๐๙.๐๐

 จำาหน่าย    - (๘๘๑,๔๒๕.๔๐) (๘๘๑,๔๒๕.๔๐)

 บริจาค    - (๙๒๐,๑๑๙.๐๘) (๙๒๐,๑๑๙.๐๘

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓													

	 -	ตามท่ีรายงานไว้เดิม

 การแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน 

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓										

	 -	หลังการปรับปรุง

  ซ้ือเพ่ิม

  บริจาค

  ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี		๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

ค่าเส่ือมราคาสะสม

	 ยอดยกมา	ณ	วันท่ี	๑	ต.ค.	๒๕๖๒

 ค่าเส่ือมราคาประจำาปี 

 จำาหน่าย

 บริจาค

(หน่วย	:	บาท)

รวมครุภัณฑ์
อาคารและ							

สิ่งปลูกสร้าง

๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙

-

๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙

-

-

๒๑๒,๗๒๐,๒๓๐.๙๙

๓๘,๔๔๑,๕๗๙.๐๘

๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔

-

-

๑๗,๐๑๕,๑๑๘.๙๐

(๑๐๙,๘๔๖.๕๖)

๑๖,๙๐๕,๒๗๒.๓๔

๑,๒๘๑,๒๐๕.๐๐

(๖๔๒,๘๕๘.๒๕)

๑๗,๕๔๓,๕๙๑.๐๙

๑๓,๑๑๖,๐๒๘.๘๕

๑,๕๑๓,๙๖๘.๔๐

(๘๘๑,๓๘๔.๔๐)

(๙๐๗,๖๐๐.๕๗)

๒๒๙,๗๓๕,๓๔๙.๘๙

(๑๐๙,๘๔๖.๕๖)

๒๒๙,๖๒๕,๕๐๓.๓๓

๑,๒๘๑,๒๐๕.๐๐

(๖๔๒,๘๕๘.๒๕)

๒๓๐,๒๖๓,๘๒๒.๐๘

๕๑,๕๕๗,๖๐๗.๙๓

๑๐,๐๓๒,๑๗๗.๖๔

(๘๘๑,๓๘๔.๔๐)

(๙๐๗,๖๐๐.๕๗)
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	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

 -	ตามที่รายงานไว้เดิม

 การแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

	 -	หลังการปรับปรุง

 ค่าเสื่อมราคาประจำาปี 

 บริจาค

	 ยอดคงเหลือ	ณ	วันท่ี	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

	 ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

	 ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

ราคาทุน

			ยอดยกมา	ณ	วันที่	๑	ต.ค.	๒๕๖๒	

   ซื้อเพิ่ม

   จำาหน่าย

			ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

   ซื้อเพิ่ม

   โอนเปลี่ยนประเภท

			ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

ค่าตัดจำาหน่ายสะสม

			ยอดยกมา	ณ	วันที่	๑	ต.ค.	๒๕๖๒

   ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี

   จำาหน่าย

			ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

 ค่าตัดจำาหน่ายประจำาปี

			ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

๔๖,๙๕๙,๗๘๙.๓๒

-

๔๖,๙๕๙,๗๘๙.๓๒

๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔

-

๕๕,๔๗๗,๙๙๗.๕๖

 

๑๖๕,๗๖๐,๔๔๒.๖๗

๑๕๗,๒๔๒,๒๓๓.๔๓

๘๒,๑๕๘,๐๓๖.๖๐

๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐

(๓๙,๙๙๖.๖๐)

๘๓,๔๗๒,๐๔๐.๐๐

-

๔๗๕,๐๘๐.๐๐

๘๓,๙๔๗,๑๒๐.๐๐

๖๐,๖๑๘,๗๖๗.๓๖

๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗

(๓๙,๙๙๖.๖๐)

๖๓,๖๔๙,๑๗๘.๗๓

๓,๕๑๐,๕๔๕.๐๔

๖๗,๑๕๙,๗๒๓.๗๗

๑๒,๘๔๑,๐๑๒.๒๘

(๑๐๙,๘๓๕.๕๖)

๑๒,๗๓๑,๑๗๖.๗๒

๑,๓๒๒,๖๑๙.๔๕

(๖๔๒,๘๕๘.๒๕)

๑๓,๔๑๐,๙๓๗.๙๒

๔,๑๗๔,๑๐๖.๖๒

๔,๑๓๒,๖๕๓.๑๗

-

-

-

-

๒,๓๙๕,๐๘๐.๐๐

(๔๗๕,๐๘๐.๐๐)

๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐

-

-

-

-

-

-

๕๙,๘๐๐,๘๐๐.๖๐

(๑๐๙,๘๓๕.๕๖)

๕๙,๖๙๐,๙๖๕.๐๔

๙,๘๔๐,๘๒๘.๖๙

(๖๔๒,๘๕๘.๒๕)

๖๘,๘๘๘,๙๓๕.๔๘

๑๖๙,๙๓๔,๕๔๙.๒๙

๑๖๑,๓๗๔,๘๘๖.๖๐

๘๒,๑๕๘,๐๓๖.๖๐

๑,๓๕๔,๐๐๐.๐๐

(๓๙,๙๙๖.๖๐)

๘๓,๔๗๒,๐๔๐.๐๐

๒,๓๙๕,๐๘๐.๐๐

-

๘๕,๘๖๗,๑๒๐.๐๐

๖๐,๖๑๘,๗๖๗.๓๖

๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗

(๓๙,๙๙๖.๖๐)

๖๓,๖๔๙,๑๗๘.๗๓

๓,๕๑๐,๕๔๕.๐๔

๖๗,๑๕๙,๗๒๓.๗๗

(หน่วย	:	บาท)

รวม

(หน่วย	:	บาท)

รวม

ครุภัณฑ์

โปรแกรม

ระหว่างพัฒนา

อาคารและ							

สิ่งปลูกสร้าง

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ จำานวน ๑๕๗,๒๔๒,๒๓๓.๔๓ บาท เป็นรายการปรับปรุงและตกแต่งภายใน 
อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำาเนินเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

หมายเหตุ	๙	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	(ต่อ)

หมายเหตุ	๑๐	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
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มูลค่าสุทธิตามบัญชี

			ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

			ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔
๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗

๑๖,๗๘๗,๓๙๖.๒๓

-

๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐

๒๑๐,๕๕๐.๐๐

๑๕๕,๗๕๐.๗๑

๖๔,๖๕๖.๐๐

๒๓,๙๓๐.๐๐

๔๕๔,๘๘๖.๗๑

๑๙,๘๒๒,๘๖๑.๒๗

๑๘,๗๐๗,๓๙๖.๒๓

(หน่วย	:	บาท)

รวม
โปรแกรม

ระหว่างพัฒนา

โปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 โปรแกรมระหว่างพัฒนา จำานวน ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นรายการจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตามสัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ วงเงินตามสัญญา จำานวน 
๒,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำานวน ๓ งวด รวมจำานวนเงิน ๑,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๑ งวด จำานวนเงิน 
๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ	๑๑	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	

	 																																																																																													(หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 							๒๕๖๔																							๒๕๖๓

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐

									รวม	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐	 ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น จำานวน ๙๘,๗๐๙,๔๓๕.๐๐ บาท เป็นครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะที่ซื้อหรือได้มาตั้งแต่ 

ปี ๒๕๔๗ ถึงปี ๒๕๖๑ บันทึกบัญชีในราคาทุนโดยไม่คิดค่าเสื่อมราคาตามคุณลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น

ตามกาลเวลา

หมายเหตุ	๑๒	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	

	 																																																																																																								หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 									๒๕๖๔																							๒๕๖๓

 เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ  

 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

 ใบสำาคัญค้างจ่าย

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก

 รวม	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น		

หมายเหตุ	๑๐	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(ต่อ)

๖,๕๕๗,๐๐๐.๐๐

๒๕๓,๙๒๙.๓๑

๒,๒๓๖,๕๓๘.๔๘

๒๑,๘๔๑.๑๔

๙,๐๖๙,๓๐๘.๙๓
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หมายเหตุ	๑๓		เงินรับฝากระยะสั้น		

 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 ๒๕๖๔		 	 				๒๕๖๓

     เงินรับฝากอื่น ๒๔๓,๑๐๗.๕๒  -

 เงินประกันอื่น  ๑,๔๙๖,๓๗๙.๕๑  ๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔

 รวม	เงินรับฝากระยะสั้น			 ๑,๗๓๙,๔๘๗.๐๓	 	๑,๒๑๘,๘๙๙.๒๔
       เงินรับฝากอื่น จำานวน ๒๔๓,๑๐๗.๕๒ บาท เป็นเงินงบประมาณจาก Italian Council เพ่ือสนับสนุน    
การสร้างสรรค์งานของศิลปิน Mr. Giacomo  Zaganelli ในโครงการ Thailand Biennale Korat 2021 ซึ่งฝากไว้ที่ 
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน ช่ือบัญชี สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(เงินนอกงบประมาณ) 
       เงินประกันอื่น จำานวน ๑,๔๙๖,๓๗๙.๕๑ บาท เป็นเงินประกันสัญญา ซึ่งฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง  
บัญชี ๐๐๙๐๑ เงินฝากต่าง ๆ สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

ยอดยกมา	ณ	วันที่	๑	ต.ค.	๒๕๖๒

บวก  รับบริจาคระหว่างงวด

 ปรับปรุงจากเงินรับฝากอื่น

หัก    รับรู้เป็นรายได้ (ค่าเสื่อมราคา)

        จำาหน่าย

        ค่าใช้จ่ายดำาเนินโครงการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๓

บวก   รับบริจาคระหว่างงวด

หัก    ค่าใช้จ่ายดำาเนินโครงการ

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	๓๐	ก.ย.	๒๕๖๔

๙,๐๕๗.๓๖

-

-

๙,๐๕๗.๓๖

(๙,๐๔๙.๓๖)

(๖.๐๐)

-

๒.๐๐

-

๒.๐๐

-

๒.๐๐

๒,๑๙๐,๑๔๔.๔๒

๙๓,๗๕๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๗๘๓,๘๙๔.๔๒

-

-

(๔๓๔,๓๔๐.๐๑)

๓,๓๔๙,๕๕๔.๔๑

๓๕๐,๒๐๐.๐๐

๓,๖๙๙,๗๕๔.๔๑

(๖๗๐,๔๐๖.๙๐)

๓,๐๒๙,๓๔๗.๕๑

๒,๑๙๙,๒๐๑.๗๘

๙๓,๗๕๐.๐๐

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

๓,๗๙๒,๙๕๑.๗๘

(๙,๐๔๙.๓๖)

(๖.๐๐)

(๔๓๔,๓๔๐.๐๑)

๓,๓๔๙,๕๕๖.๔๑

๓๕๐,๒๐๐.๐๐

๓,๖๙๙,๗๕๖.๔๑

(๖๗๐,๔๐๖.๙๐)

๓,๐๒๙,๓๔๙.๕๑

(หน่วย	:	บาท)

รวมเงินสนับสนุน

โครงการ

สินทรัพย์

รับบริจาค

หมายเหตุ	๑๔	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว

  สินทรัพย์รับบริจาค เป็นครุภัณฑ์ทั้งจำานวน
  เงินสนับสนนุโครงการ จำานวน ๓,๐๒๙,๓๔๗.๕๑ บาท เปน็เงนิรบับรจิาคหรอืเงนิอดุหนนุทีไ่ดร้บัโดยมขีอ้จำากดั
และเงือ่นไขในการใช้จ่าย ซึง่นำาฝากไวท้ีก่ระทรวงการคลงั บญัช ี๐๐๙๐๒ เงินรบับรจิาคสำานกังานศิลปวฒันธรรมรว่มสมยั
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หมายเหตุ	๑๕		หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		

	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)
	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น   ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗  ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

	 รวม	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น			 ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗	 	๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗

 หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน จำานวน ๔๙,๘๒๘,๘๕๖.๖๗ บาท เปน็รายการทีห่นว่ยงานตอ้งไดร้บัเงนิชดใชค้า่เสยีหายจากลกูหนีอ้ืน่ 

ระยะยาว ตามคำาพิพากษาศาลปกครองกลางที่พิพากษาสิ้นสุดเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อนำาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ ๘

หมายเหตุ	๑๖		ภาระผูกพัน

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานมีภาระผูกพัน ดังนี้
 ๑.  ภาระผูกพันตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและบริการอื่น ๆ จำาแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

    	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 	 ๒๕๖๓

	 	 	 วงเงิน	 จำานวน	 	 วงเงิน	 จำานวน	

	 	 	 ตามสัญญา	 สัญญา	 ภาระผูกพัน	 ตามสัญญา	 สัญญา	 ภาระผูกพัน

   	 (ฉบับ)  	 (ฉบับ) 

ไม่เกิน ๑ ปี  ๒๕,๔๘๑,๐๗๑.๒๐ ๒๙ ๑๘,๓๙๕,๗๔๔.๒๐ ๑๓,๑๕๕,๔๓๔.๐๐ ๑๕ ๗,๔๘๔,๐๑๘.๖๐

รวม	 	 	 ๒๕,๔๘๑,๐๗๑.๒๐	 ๒๙	 ๑๘,๓๙๕,๗๔๔.๒๐	 ๑๓,๑๕๕,๔๓๔.๐๐	 ๑๕	 ๗,๔๘๔,๐๑๘.๖๐

 ๒.  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงาน จำาแนกตามระยะเวลาของสัญญาได้ ดังนี้

          

       	 (หน่วย	บาท)

	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 	 ๒๕๖๓

	 	 	 วงเงิน	 จำานวน	 	 วงเงิน	 จำานวน	

	 	 	 ตามสัญญา	 สัญญา	 	ภาระผูกพัน	 ตามสัญญา	 สัญญา	 ภาระผูกพัน

	 	 	 	 (ฉบับ)	 	 	 (ฉบับ)	

เกิน ๑ ปี            ๑,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑        ๖๒๓,๒๐๐.๐๐       ๑,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑,๐๑๖,๘๐๐.๐๐

แต่ไม่เกิน ๕ ปี 

เกิน ๕ ปี  ๑,๐๖๕,๗๓๕,๐๐๙.๓๒ ๑ ๘๔๗,๕๑๖,๑๐๕.๔๘ ๑,๐๖๕,๗๓๕,๐๐๙.๓๒ ๑ ๘๗๔,๔๘๖,๙๙๐.๙๖

รวม	 	 	 ๑,๐๖๗,๗๐๓,๐๐๙.๓๒	 ๒	 ๘๔๘,๑๓๙,๓๐๕.๔๘	๑,๐๖๗,๗๐๓,๐๐๙.๓๒	 ๒	 ๘๗๕,๕๐๓,๗๙๐.๙๖
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หมายเหตุ	๑๗		ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน

 ในปี ๒๕๖๔ หน่วยงานพบว่าในงวดปีก่อนหน่วยงานได้บริจาคสินทรัพย์ให้กับวัดสวนแก้ว แต่ไม่ได้บันทึกตัดจำาหน่าย 

สินทรัพย์ในระบบ GFMIS ส่งผลให้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ บัญชีครุภัณฑ์แสดงยอดสูงไป จำานวน ๑๐๙,๘๔๖.๕๖ บาท 

บญัชค่ีาเสือ่มราคาสะสมสงูไป จำานวน ๑๐๙,๘๓๕.๕๖ บาท หน่วยงานจงึพจิารณาปรบัปรงุรายการให้ถกูต้องโดยใช้วธีิการปรบัปรงุ 

ลดยอดยกมาต้นงวดของบัญชีครุภัณฑ์ จำานวน ๑๐๙,๘๔๖.๕๖ บาท บัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม จำานวน ๑๐๙,๘๓๕.๕๖ บาท  

และลดยอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมาต้นงวด จำานวน ๑๑.๐๐ บาท

        
 หมายเหตุ	๑๘		รายได้จากงบประมาณ

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

	 รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	

  รายได้จากงบบุคลากร   ๒๖,๙๙๐,๙๒๗.๒๗  ๒๕,๘๑๓,๔๑๓.๙๐

  รายได้จากงบดำาเนินงาน   ๖๐,๓๙๙,๖๑๖.๐๔  ๖๑,๕๔๓,๘๘๗.๔๓

  รายได้จากงบลงทุน   ๒๕,๗๒๑,๔๓๔.๐๐  ๒๙,๖๗๔,๐๕๘.๒๐

  รายได้จากงบอุดหนุน    ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐    ๘,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ 

  รายได้จากงบกลาง   ๑๐,๘๘๘,๕๓๐.๕๖  ๑๑,๘๘๖,๔๓๑.๕๒

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น   ๕๕,๔๗๙,๗๑๔.๒๐  ๘๖,๘๒๒,๘๘๖.๙๖

  หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ  (๑,๑๘๖,๘๑๘.๒๖)  (๒,๙๙๒,๒๕๙.๓๔)

	 รวม	รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน	–	สุทธิ	 	 ๑๘๗,๒๙๓,๔๐๓.๘๑	 	 ๒๒๑,๗๔๕,๔๑๘.๖๗

	 รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ		

	 (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	เบิกจ่ายปีปัจจุบัน) 

  รายได้จากงบดำาเนินงาน   ๒,๔๑๖,๕๙๐.๑๔  ๓,๐๗๒,๘๗๕.๐๕

  รายได้จากงบลงทุน   ๑,๘๐๗,๙๕๙.๐๐  ๙๘๙,๔๖๑.๒๕

  รายได้จากงบอุดหนุน   ๓,๐๐๐.๐๐  -

  รายได้จากงบรายจ่ายอื่น   ๑๕,๖๒๒,๑๕๐.๓๒  ๑๐,๕๗๐,๒๗๘.๕๐

	 รวม	รายได้จากงบประมาณปีก่อนๆ		 	 ๑๙,๘๔๙,๖๙๙.๔๖	 	 ๑๔,๖๓๒,๖๑๔.๘๐

	 รวม	รายได้จากงบประมาณ	 	 	 ๒๐๗,๑๔๓,๑๐๓.๒๗	 	 ๒๓๖,๓๗๘,๐๓๓.๔๗

 

หมายเหตุ	๑๙	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 รายได้จากการรับบริจาค   ๖๗๐,๔๐๖.๙๐  ๔๓๔,๓๔๖.๐๑

	 รวม	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	 	 ๖๗๐,๔๐๖.๙๐	 	 ๔๓๔,๓๔๖.๐๑

     รายได้จากการรับบริจาค จำานวน ๖๗๐,๔๐๖.๙๐ บาท เป็นรายได้จากรายการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำาเนินโครงการ 

ตามวัตถุประสงค์ของเงินรับบริจาคทั้งจำานวน 
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หมายเหตุ	๒๐	รายได้อื่น

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 รายได้อื่น    ๓๒,๔๓๗.๕๐  ๒๐๑,๙๕๐.๐๐

	 รวม	รายได้อื่น	 	 	 	 ๓๒,๔๓๗.๕๐	 	 ๒๐๑,๙๕๐.๐๐

 รายได้อืน่  จำานวนเงนิ ๓๒,๔๓๗.๕๐ บาท เป็นรายได้จากการให้หน่วยงานของรัฐใช้พ้ืนทีศ่นูย์หอศลิป์ร่วมสมัยราชดำาเนนิ

เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ทั้งจำานวน

หมายเหตุ	๒๑	ค่าใช้จ่ายบุคลากร

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 เงินเดือน    ๒๒,๗๔๘,๐๙๙.๕๗  ๒๑,๖๐๘,๕๓๘.๒๓

 ค่าล่วงเวลา    ๑๑๐,๔๔๐.๐๐  ๔๒๑,๐๙๐.๐๐

 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   ๔,๒๗๐,๙๒๐.๐๐  ๔,๑๐๖,๗๖๐.๐๐

 ค่ารักษาพยาบาล    ๑,๒๐๐,๒๒๑.๓๙  ๑,๕๖๒,๑๑๖.๑๓

 เงินช่วยการศึกษาบุตร   ๕๑,๓๖๗.๐๐  ๖๗,๔๗๐.๐๐

 เงินชดเชย กบข.    ๓๙๙,๒๕๘.๕๔  ๓๖๓,๒๗๖.๖๐

 เงินสมทบ กบข.    ๕๙๘,๘๘๗.๘๑  ๕๔๔,๙๑๔.๙๐

 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   ๙๖,๘๔๔.๐๐  ๑๓๑,๒๘๖.๐๐

 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน   ๘,๗๒๓.๐๐  ๖,๗๕๒.๐๐

 ค่าเช่าบ้าน    ๕๑๔,๗๑๔.๒๙  ๗๐๘,๐๔๑.๑๘

 ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น   ๖๗๑,๘๘๕.๗๑  ๕๗๕,๔๙๘.๗๙

	 รวม	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 	 	 ๓๐,๖๗๑,๓๖๑.๓๑	 	 ๓๐,๐๙๕,๗๔๓.๘๓

 

หมายเหตุ	๒๒	ค่าบําเหน็จบํานาญ

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 บำานาญ    ๗,๐๔๔,๗๗๐.๘๘  ๗,๑๐๖,๖๑๘.๘๘

 เงินช่วยค่าครองชีพ    ๒๓๕,๓๐๘.๐๐  ๒๓๕,๓๐๘.๐๐

 บำาเหน็จดำารงชีพ    ๒๘๕,๙๒๐.๐๐  ๑,๓๗๖,๒๘๓.๗๐

 ค่ารักษาพยาบาล    ๑,๐๗๒,๗๙๖.๙๔  ๖๓๐,๔๔๓.๓๑

	 รวม	ค่าบำาเหน็จบำานาญ	 	 	 ๘,๖๓๘,๗๙๕.๘๒	 	 ๙,๓๔๘,๖๕๓.๘๙
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หมายเหตุ	๒๓	ค่าตอบแทน

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   ๕,๙๓๓,๔๒๔.๐๐  ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘

	 รวม	ค่าตอบแทน	 	 	 	 ๕,๙๓๓,๔๒๔.๐๐	 	 ๗,๗๐๐,๘๗๓.๘๘

หมายเหตุ	๒๔	ค่าใช้สอย

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม    ๑,๒๒๗,๙๐๓.๒๑  ๔,๐๗๘,๘๘๑.๖๖

 ค่าใช้จ่ายเดินทาง    ๘๔๔,๔๑๗.๓๐  ๒,๘๐๔,๘๓๕.๐๕

 ค่าซ่อมแซมและบำารุงรักษา   ๕,๑๘๓,๕๙๓.๗๐  ๓,๘๗๖,๕๒๓.๑๕

 ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง   ๒๔๖,๖๐๘.๑๐  ๒๙๓,๒๐๑.๘๘

 ค่าจ้างเหมาบริการ    ๔๒,๐๙๙,๙๘๕.๓๐  ๔๗,๙๙๒,๑๓๔.๕๕

 ค่าธรรมเนียม    ๑๑,๘๕๐.๙๐  ๒๐,๗๘๓.๐๐

 ค่าใช้จ่ายในการประชุม   ๕๙๙,๔๗๓.๐๐  ๑,๒๖๗,๗๖๙.๐๐

 ค่าเช่า    ๓๐,๑๗๖,๓๔๐.๔๒  ๓๐,๒๖๖,๐๓๘.๖๘

 ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์  ๒๕๘,๕๑๒.๐๐  ๘๓,๓๒๕.๒๐

 ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน   ๑๑๐,๐๙๘.๐๐  ๕๑,๐๑๓.๑๐

 ค่าประชาสัมพันธ์    ๒๐,๐๑๙,๐๓๒.๗๘  ๓๒,๐๖๐,๕๒๖.๒๐

 ค่าใช้สอยอื่น    ๙๒๖,๙๘๓.๕๙  ๕,๓๔๓,๑๓๙.๘๑

	 รวม	ค่าใช้สอย	 	 	 	 ๑๐๑,๗๐๔,๗๙๘.๓๐	 	 ๑๒๘,๑๓๘,๑๗๑.๒๘

หมายเหตุ	๒๕	ค่าสาธารณูปโภค	

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 ค่าไฟฟ้า    ๒,๕๒๗,๕๗๙.๒๓  ๒,๙๕๑,๖๖๖.๓๑

 ค่านำ้าประปา    ๔๑,๑๔๙.๖๖  ๓๔,๓๖๘,๒๗

 ค่าโทรศัพท์    ๑๙๑,๕๗๔.๘๘  ๑๘๙,๙๔๑.๘๓

 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   ๔,๕๖๐,๐๐๐.๐๐  ๕,๙๖๐,๐๐๐.๐๐

 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลขและขนส่ง   ๔๑๙,๖๕๒.๕๐  ๒๖๖,๒๙๐.๐๐

	 รวม	ค่าสาธารณูปโภค		 	 	 ๗,๗๓๙,๙๕๖.๒๗	 	 ๙,๔๐๒,๒๖๖.๔๑
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หมายเหตุ	๒๖	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง   ๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔  ๘,๕๑๘,๒๐๙.๒๔

 ครุภัณฑ์    ๑,๓๒๒,๖๑๙.๔๕  ๑,๕๑๓,๙๖๘.๔๐

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน    ๓,๕๑๐,๕๔๕.๐๔  ๓,๐๗๐,๔๐๗.๙๗

	 รวม	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย	 	 ๑๓,๓๕๑,๓๗๓.๗๓	 	 ๑๓,๑๐๒,๕๘๕.๖๑

หมายเหตุ	๒๗	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

   ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ  ๘,๗๐๕,๘๐๐.๐๐  ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐

 		 รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	 ๘,๗๐๕,๘๐๐.๐๐	 	 ๘,๙๑๓,๐๐๐.๐๐

 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ จำานวน ๘,๗๐๕,๘๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินงบประมาณของกองทุนส่งเสริม 

ศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสำานักงบประมาณโอนเงินผ่านสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หมายเหตุ	๒๘	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน   

       ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การดำาเนนิงาน - ธุรกจิเอกชน  ๔๗๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๗๓๐,๕๐๐.๐๐

       ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การดำาเนนิงาน - องค์กร   

           ไม่หวงัผลกำาไร   ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐  ๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

       ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การดำาเนนิงาน - หน่วยธรุกิจอืน่ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐

       ค่าใช้จ่ายอดุหนนุเพือ่การดำาเนนิงานอืน่  ๙,๕๘๐,๐๒๘.๐๐  ๔,๘๔๙,๕๐๐.๐๐

       ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานโอนเงิน   

           ให้หน่วยงานอืน่   -  ๒,๖๒๕.๐๐

		 รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอดุหนนุอืน่และบรจิาค	 	 ๑๔,๐๐๐,๐๒๘.๐๐	 	 ๙,๔๘๒,๖๒๕.๐๐

 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำาไร จำานวน ๓,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ 

มูลนิธิและสมาคม
 ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำาเนินงานอื่น จำานวน ๙,๕๘๐,๐๒๘.๐๐ บาท เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศิลปินและองค์กร 
เครอืข่ายศิลปะร่วมสมยั จำานวน ๔,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้แก่มหาวทิยาลยัศลิปากรเพือ่ดำาเนนิโครงการนทิรรศการเทิดพระเกียรติ 
สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีเนือ่งในโอกาสถวายพระสมัญญา “สริศิลิปิน” แทนหน่วยงาน 
จำานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริจาคสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานภายนอก จำานวน ๒๘.๐๐ บาท
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หมายเหตุ	๒๙	ค่าใช้จ่ายอื่น

 	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 ๒๕๖๓

 ค่าใช้จ่ายอื่น    ๒๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐  ๒๗,๐๙๙,๖๒๕.๐๐

 ขาดทุนสุทธิจากการจำาหน่ายสินทรัพย์  -  ๔๑.๐๐

 บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายนอก  -  ๑๒,๕๑๘.๕๑

 รายได้ระหว่างหน่วยงาน – หน่วยงานรับเงิน 

  นอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง  (๑,๘๗๐,๓๒๘.๗๓)  (๓,๓๖๔,๔๒๘.๑๔)

 ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ปรับเงินฝากคลัง  ๑,๘๗๐,๓๒๘.๗๓  ๒,๗๐๔,๔๒๘.๑๔

	 รวม	ค่าใช้จ่ายอื่น				 	 	 ๒๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐	 	 ๒๖,๔๕๒,๑๘๔.๕๑

 ค่าใช้จ่ายอื่น จำานวน ๒๓,๖๔๕,๕๐๐.๐๐ บาท เป็นรายการซื้อครุภัณฑ์ผลงานทางศิลปะทั้งจำานวน โดยหน่วยงานรับรู ้

รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๑๗ เรื่อง ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ  

เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

หมายเหตุ	๓๐	การจัดประเภทรายการใหม่

    ในงวดบญัชปีี ๒๕๖๔ หน่วยงานได้เปลีย่นแปลงรปูแบบการนำาเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรฐั โดยจดัประเภท 

รายการให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๗๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การจัดประเภทดังกล่าว 

ส่งผลกระทบต่อการแสดงรายการในรายงานการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้อง 

และเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในรายงานการเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ หน่วยงานจึงได้จัดประเภท 

รายการใหม่ ซึ่งมีผลกระทบต่องบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน ดังนี้

  	 	 	 	 	 	 	 (หน่วย	:	บาท)

	 	 	 	 ก่อนรายการ	 รายการ	 หลังรายการ

	 	 	 	 จัดประเภทใหม่	 จัดประเภทใหม่	 จัดประเภทใหม่

งบแสดงผลการดำาเนินงานทางการเงิน	 	 	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๓    

    ค่าใช้จ่าย    

  ค่าใช้สอย  ๑๒๗,๗๖๑,๖๔๔.๒๐ ๓๗๖,๕๒๗.๐๘ ๑๒๘,๑๓๘,๑๗๑.๒๘

       ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง - ๒๙๓,๒๐๑.๘๘ ๒๙๓,๒๐๑.๘๘

       ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ - ๘๓,๓๒๕.๒๐ ๘๓,๓๒๕.๒๐

     ค่าวัสดุ  ๓,๘๓๑,๖๔๔.๔๕ (๓๗๖,๕๒๗.๐๘) ๓,๔๕๕,๑๑๗.๓๗

       ค่าแก๊สและนำ้ามันเชื้อเพลิง ๒๙๓,๒๐๑.๘๘ (๒๙๓,๒๐๑.๘๘) -

       ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าตำ่ากว่าเกณฑ์ ๘๓,๓๒๕.๒๐ (๘๓,๓๒๕.๒๐) -
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รวมแผนงบประมาณ ๗๒,๙๘๔,๘๑๒.๒๒	 	-			 	๑๕๔,๑๘๖.๒๖			 ๗๒,๓๖๘,๘๒๕.๕๔	 ๔๖๑,๘๐๐.๔๒	

รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารอง
เงิน	

	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	 	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบุคลากรภาครัฐ
     งบบุคลากร
     งบดำาเนินงาน

 ๒๗,๑๐๔,๕๐๐.๐๐ 
 ๖๕๒,๑๐๐.๐๐ 

 -   
 -   

 -   
 -   

 
๒๖,๙๘๘,๘๑๙.๕๓ 

 ๖๕๐,๔๘๑.๓๓ 

 
๑๑๕,๖๘๐.๔๗ 

 ๑,๖๑๘.๖๗ 

รวมแผนงบประมาณ ๒๗,๗๕๖,๖๐๐.๐๐	 	-			 	-			 ๒๗,๖๓๙,๓๐๐.๘๖	 ๑๑๗,๒๙๙.๑๔	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานพื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์
ผลผลิตที่ 1: ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ
การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
     งบดำาเนินงาน
     งบอุดหนุน

 

๖๓,๙๘๔,๘๑๒.๒๒ 
 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

-   
 -   

 

๑๕๔,๑๘๖.๒๖ 
 -   

๖๓,๓๖๘,๘๒๕.๕๔ 
 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๖๑,๘๐๐.๔๒ 
 -   

          

แผนงบประมาณ	:	แผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
     งบลงทุน
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒๖,๗๓๕,๕๐๐.๐๐ 
 ๑๗,๙๖๑,๑๐๐.๐๐ 

-   
 -   

๘๘๓,๔๖๓.๒๐ 
 ๑,๙๗๕,๗๕๐.๐๐ 

 

๒๕,๗๒๑,๔๓๔.๐๐ 
๑๕,๙๒๘,๔๒๗.๕๐ 

 

๑๓๐,๖๐๒.๘๐ 
 ๕๖,๙๒๒.๕๐ 

รวม ๔๔,๖๙๖,๖๐๐.๐๐	 	-			 ๒,๘๕๙,๒๑๓.๒๐	 ๔๑,๖๔๙,๘๖๑.๕๐	 ๑๘๗,๕๒๕.๓๐	

โครงการที่ ๒ : โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
     งบรายจ่ายอื่น

 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐  -    -   

 

๔,๕๕๔,๖๙๗.๕๐ 

 

๔๔๕,๓๐๒.๕๐ 

รวม 	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 	-			 	๔,๕๕๔,๖๙๗.๕๐	 ๔๔๕,๓๐๒.๕๐	

โครงการที่ ๓ : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย
และความเป็นไทย
     งบรายจ่ายอื่น  ๑๗,๔๗๖,๘๕๐.๐๐  -   

 

๓,๕๔๔,๙๗๓.๐๐ 

 

๑๓,๓๐๕,๐๓๐.๓๙ 

 

๖๒๖,๘๔๖.๖๑ 

รวม 	๑๗,๔๗๖,๘๕๐.๐๐	 	-			 	๓,๕๔๔,๙๗๓.๐๐	 	๑๓,๓๐๕,๐๓๐.๓๙	 	๖๒๖,๘๔๖.๖๑	

รวมแผนงบประมาณ ๖๗,๑๗๓,๔๕๐.๐๐	 	-			 ๖,๔๐๔,๑๘๖.๒๐	 ๕๙,๕๐๙,๕๘๙.๓๙	 ๑,๒๕๙,๖๗๔.๔๑	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานยุทธศาสตร์เสริม
สร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์
ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล
     งบรายจ่ายอื่น

 

๑๑,๔๔๖,๐๙๙.๖๐ 

 

-   

 

๔,๔๒๙,๑๗๘.๐๐ 

 

๖,๓๕๒,๓๒๕.๘๐ 

 

๖๖๔,๕๙๕.๘๐ 

รวมแผนงบประมาณ 	๑๑,๔๔๖,๐๙๙.๖๐	 	-			 	๔,๔๒๙,๑๗๘.๐๐	 	๖,๓๕๒,๓๒๕.๘๐	 	๖๖๔,๕๙๕.๘๐	

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	 	 	
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔
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รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารอง
เงิน	

	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	 	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบูรณาการขับเคล่ือน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการที่ ๑ : โครงการเสริมสร้างสังคม

พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

  งบรายจ่ายอื่น

 

๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐  -    -   

 

๕,๙๒๒,๔๔๗.๐๐ 

 

๓๕,๗๕๓.๐๐ 

รวมแผนงบประมาณ 	๕,๙๕๘,๒๐๐.๐๐	 	-			 	-			 	๕,๙๒๒,๔๔๗.๐๐	 	๓๕,๗๕๓.๐๐	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบูรณาการสร้าง

รายได้จากการท่องเที่ยว

โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ 

ในการแข่งขัน

  งบรายจ่ายอื่น

 

๘,๕๖๖,๖๕๐.๐๐  -   

 

๕,๔๗๙,๘๕๐.๐๐ 

 

๓,๐๗๔,๙๔๘.๐๐  ๑๑,๘๕๒.๐๐ 

รวมแผนงบประมาณ 	๘,๕๖๖,๖๕๐.๐๐	  -   	๕,๔๗๙,๘๕๐.๐๐	 	๓,๐๗๔,๙๔๘.๐๐	 	๑๑,๘๕๒.๐๐	

รวมแผนงบประมาณทั้งสิ้น 	๑๙๓,๘๘๕,๘๑๑.๘๒	  -   ๑๖,๔๖๗,๔๐๐.๔๖	 ๑๗๔,๘๖๗,๔๓๖.๕๙	 	๒,๕๕๐,๙๗๔.๗๗	

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	(งบประมาณเบิกแทน)

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	(ต่อ) 

รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารอง
เงิน	

	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	 	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

เบิกแทนสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ	:	แผนงานพื้นฐานด้านการ

สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ ๑ : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับ

พระราชทานตามพระบรมราโชบาย

     งบดำาเนินงาน  ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐  -    ๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  ๕,๐๐๐.๐๐ 

รวม 	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๕,๐๐๐.๐๐	

รวมแผนงบประมาณ 	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๕,๐๐๐.๐๐	

รวมงบประมาณเบิกแทนทั้งสิ้น 	๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	 	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	 	๕,๐๐๐.๐๐	
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รายการ 	เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี	
	(สุทธิ)	

	เบิกจ่าย 	คงเหลือ

แผนงบประมาณ	:	แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

     งบดำาเนินงาน  ๘๗,๑๐๗.๒๐ ๘๗,๑๐๗.๒๐  -   

รวม 	๘๗,๑๐๗.๒๐	 	๘๗,๑๐๗.๒๐	  -   

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

     งบดำาเนินงาน

     งบลงทุน

 

๑,๑๑๓,๙๙๐.๐๐ 

 ๔๖๓,๖๘๙.๐๐ 

 

๑,๑๑๓,๙๙๐.๐๐ 

 ๔๖๓,๖๘๙.๐๐ 

 -   

 -   

รวม 	๑,๕๗๗,๖๗๙.๐๐	 	๑,๕๗๗,๖๗๙.๐๐	  -   

รวมแผนงบประมาณ 	๑,๖๖๔,๗๘๖.๒๐	 	๑,๖๖๔,๗๘๖.๒๐	  -   

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน

     งบรายจ่ายอื่น

 

๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐ 

 

๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐ 

 
-   

รวมแผนงบประมาณ 	๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐	 	๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐	  -   

แผนงบประมาณ	:	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

     งบลงทุน

     งบรายจ่ายอื่น

 

๑,๓๔๘,๓๑๙.๐๐ 

 ๗๓๘,๓๒๓.๘๐ 

 

๑,๓๔๘,๓๑๙.๐๐ 

 ๗๓๘,๓๒๓.๘๐ 

 

-   

 -   

รวม 	๒,๐๘๖,๖๔๒.๘๐	 	๒,๐๘๖,๖๔๒.๘๐	  -   

โครงการที่ ๒ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐ 

 

๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐  -   

รวม 	๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐	 	๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐	  -   

โครงการที่ ๓ : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

     งบรายจ่ายอื่น

 

๙๕,๐๒๕.๐๐	 	๙๕,๐๒๕.๐๐	

 
-   

รวม 	๙๕,๐๒๕.๐๐	 	๙๕,๐๒๕.๐๐	  -   

รวมแผนงบประมาณ 	๔,๓๓๖,๗๖๗.๘๐	 	๔,๓๓๖,๗๖๗.๘๐	  -   

รวมทั้งสิ้น 	๘,๓๓๗,๘๒๗.๐๐	 	๘,๓๓๗,๘๒๗.๐๐	  -   

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		 	
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔	

(เงินกันปีงบประมาณ	๒๕๖๓)	 	 	
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รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารองเงิน	 	ใบสั่งซื้อ/
สัญญา	

	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบคุลากรภาครฐั
     งบบุคลากร
     งบดำาเนินงาน

 ๒๖,๐๖๒,๒๐๐.๐๐ 
 ๘๙๐,๗๐๐.๐๐ 

 -   
 -   

 -   
 -   

 
๒๕,๗๑๓,๒๙๗.๔๗ 

 ๘๔๘,๐๗๙.๙๔ 

 
๓๔๘,๙๐๒.๕๓ 
 ๔๒,๖๒๐.๐๖ 

รวมแผนงบประมาณ ๒๖,๙๕๒,๙๐๐.๐๐	 	-			 	-			 ๒๖,๕๖๑,๓๗๗.๔๑	 ๓๙๑,๕๒๒.๕๙	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานพืน้ฐานดา้นการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ
การถ่ายทอดและพัฒนา
     งบดำาเนินงาน

 

๔๗,๗๔๐,๐๖๖.๖๗  -    ๘๗,๑๐๗.๒๐ 

 

๔๗,๖๔๑,๔๖๕.๒๕  ๑๑,๔๙๔.๒๒ 

รวม 	๔๗,๗๔๐,๐๖๖.๖๗	 	-			 	๘๗,๑๐๗.๒๐	 	๔๗,๖๔๑,๔๖๕.๒๕	 	๑๑,๔๙๔.๒๒	

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
     งบดำาเนินงาน
     งบลงทุน
     งบอุดหนุน

 

๑๕,๒๗๔,๗๔๙.๕๒ 
 ๒,๒๗๓,๔๐๐.๐๐ 
 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 -   
 ๔๑๘,๐๐๐.๐๐ 

 -   

 

๑,๑๑๓,๙๙๐.๐๐ 
 ๔๕,๖๘๙.๐๐ 

 -   

 

๑๔,๑๓๓,๕๘๐.๗๓ 
 ๑,๗๔๘,๓๒๑.๒๐ 
 ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 ๒๗,๑๗๘.๗๙ 
 ๖๑,๓๘๙.๘๐ 

 -   

รวม ๒๖,๕๔๘,๑๔๙.๕๒	 ๔๑๘,๐๐๐.๐๐	 ๑,๑๕๙,๖๗๙.๐๐	 ๒๔,๘๘๑,๙๐๑.๙๓	 	๘๘,๕๖๘.๕๙	

รวมแผนงบประมาณ 	๗๔,๒๘๘,๒๑๖.๑๙	 ๔๑๘,๐๐๐.๐๐	 ๑,๒๔๖,๗๘๖.๒๐	 	๗๒,๕๒๓,๓๖๗.๑๘	 	๑๐๐,๐๖๒.๘๑	

แผนงบประมาณ : แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
โครงการที่ ๑ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
     งบรายจ่ายอื่น

 
๕,๙๔๐,๔๓๐.๐๐ - -

 

๕,๙๓๐,๖๕๖.๘๒  ๙,๗๗๓.๑๘ 

รวมแผนงบประมาณ  ๕,๙๔๐,๔๓๐.๐๐  -    -    ๕,๙๓๐,๖๕๖.๘๒  ๙,๗๗๓.๑๘ 

แผนงบประมาณ	:	แผนงานบูรณาการ
สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขัน
     งบรายจ่ายอื่น

 

๑๓,๔๕๖,๘๐๐.๐๐ 

 

-   

 

๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐  ๑๐,๓๔๖,๑๖๒.๒๘  ๗๗๔,๓๖๔.๗๒ 

รวมแผนงบประมาณ 	๑๓,๔๕๖,๘๐๐.๐๐	 	-			 ๒,๓๓๖,๒๗๓.๐๐	 	๑๐,๓๔๖,๑๖๒.๒๘	 	๗๗๔,๓๖๔.๗๒	

แผนงบประมาณ	:	แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมการ
สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการ
ท่องเที่ยว
     งบลงทุน
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒๙,๘๔๒,๐๐๐.๐๐ 
 ๑๗,๔๑๓,๔๐๐.๐๐ 

 

๗๖๘,๗๐๐.๐๐ 
 -   

 

๕๗๙,๖๑๙.๐๐ 
 ๗๓๘,๓๒๓.๘๐ 

 

๒๘,๓๔๙,๙๑๓.๐๐ 
 ๑๖,๖๖๐,๗๔๐.๔๘ 

 
๑๔๓,๗๖๘.๐๐ 
 ๑๔,๓๓๕.๗๒ 

รวม 	๔๗,๒๕๕,๔๐๐.๐๐	 	๗๖๘,๗๐๐.๐๐	 ๑,๓๑๗,๙๔๒.๘๐	 	๔๕,๐๑๐,๖๕๓.๔๘	 	๑๕๘,๑๐๓.๗๒	

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		 	 	

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓    
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รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารองเงิน	 	ใบสั่งซื้อ/
สัญญา	

	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

โครงการที่ ๒ : โครงการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

     งบรายจ่ายอื่น

 

๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

-   

 

๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐  ๓,๒๙๓,๓๐๐.๒๕ 

 

๑,๕๙๙.๗๕ 

รวม 	๕,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 ๒,๑๕๕,๑๐๐.๐๐	 	๓,๒๙๓,๓๐๐.๒๕	 	๑,๕๙๙.๗๕	

โครงการท่ี ๓ : โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย

และความเป็นไทย

     งบรายจ่ายอื่น  ๓๑,๖๐๘,๔๐๐.๐๐ 

 

-   

 

๙๕,๐๒๕.๐๐ 

 

๓๑,๔๙๒,๕๕๙.๙๗ 

 

๒๐,๘๑๕.๐๓ 

รวม 	๓๑,๖๐๘,๔๐๐.๐๐	 	-			 	๙๕,๐๒๕.๐๐	 	๓๑,๔๙๒,๕๕๙.๙๗	 	๒๐,๘๑๕.๐๓	

โครงการที่ ๔ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์

ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทยสู่สากล

     งบรายจ่ายอื่น

 

๑๒,๘๔๗,๐๗๑.๐๐  -    -    ๑๒,๘๓๒,๑๗๓.๔๒  ๑๔,๘๙๗.๕๘ 

รวม 	๑๒,๘๔๗,๐๗๑.๐๐	 	-			 	-			 	๑๒,๘๓๒,๑๗๓.๔๒	 	๑๔,๘๙๗.๕๘	

รวมแผนงบประมาณ ๙๗,๑๖๐,๘๗๑.๐๐	 	๗๖๘,๗๐๐.๐๐	 ๓,๕๖๘,๐๖๗.๘๐	 ๙๒,๖๒๘,๖๘๗.๑๒	 	๑๙๕,๔๑๖.๐๘	

รวมแผนงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๗,๗๙๙,๒๑๗.๑๙	 ๑,๑๘๖,๗๐๐.๐๐	 ๗,๑๕๑,๑๒๗.๐๐	 ๒๐๗,๙๙๐,๒๕๐.๘๑	 	๑,๔๗๑,๑๓๙.๓๘	

รายการ 	งบสุทธิ	 	การสำารองเงิน	 	ใบสั่งซื้อ/
สัญญา	

	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

เบิกแทนสำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แผนงบประมาณ	:	แผนงานยุทธศาสตร์

เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการที่ ๑ : โครงการพัฒนาความร่วมมือ

ด้านศิลปวัฒนธรรม และนำาความเป็นไทยสู่

สากล

     งบรายจ่ายอื่น

 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   -   

 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐  -   

รวม 	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			 	-			 	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	 	-			

โครงการที่ ๕ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

     งบรายจ่ายอื่น

 

๔๒๘,๕๒๐.๐๐ 

 

-    -   

 

๔๒๘,๕๒๐.๐๐ 

 

-   

รวม 	๔๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			 	-			 	๔๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			

รวมแผนงบประมาณ 	๗๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			 	-			 	๗๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			

รวมงบประมาณเบิกแทนทั้งสิ้น 	๗๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			 	-			 	๗๒๘,๕๒๐.๐๐	 	-			

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		 	 	

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(ต่อ)

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		 	 	

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย	ประจําปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	(งบประมาณเบิกแทน)	 	
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รายการ 	เงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี	

(สุทธิ)

	เบิกจ่าย	 	คงเหลือ	

แผนงบประมาณ : แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความ
เหลื่อมลํ้า และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิตที่ ๑ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา
     งบดำาเนินงาน

 

๙๙,๐๐๖.๓๐

 

๙๙,๐๐๖.๓๐ -

รวม  ๙๙,๐๐๖.๓๐  ๙๙,๐๐๖.๓๐  -   

ผลผลิตที่ ๒ : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
     งบดำาเนินงาน

 
๒๕๒,๐๑๐.๔๐ 

 
๒๒๐,๕๒๐.๐๐ 

 
๓๑,๔๙๐.๔๐ 

รวม  ๒๕๒,๐๑๐.๔๐  ๒๒๐,๕๒๐.๐๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

รวมแผนงบประมาณ  ๓๕๑,๐๑๖.๗๐  ๓๑๙,๕๒๖.๓๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
ทุนทางวัฒนธรรม และชุมชน
โครงการที่ ๑ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำาความเป็นไทย
สู่สากล
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ 

 

๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ -   

รวม  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  ๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  -   

โครงการที่ ๒ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย
     งบรายจ่ายอื่น

 
๙๖๑,๕๒๐.๐๐ 

 
๙๖๑,๕๒๐.๐๐ 

 
-   

รวม  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  ๙๖๑,๕๒๐.๐๐  -   

โครงการที่ ๓ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อการท่องเที่ยว
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐ 

 

๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  -   

รวม  ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  ๒,๔๑๑,๑๐๐.๐๐  -   

โครงการที่ ๔ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
     งบรายจ่ายอื่น

 
๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐ 

 
๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐ -

รวม  ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐  ๑,๔๖๐,๐๑๖.๐๐ -

รวมแผนงบประมาณ  ๗,๒๕๒,๖๓๖.๐๐  ๗,๒๕๒,๖๓๖.๐๐  -   

แผนงบประมาณ : แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว กีฬา และวัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
     งบรายจ่ายอื่น

 

๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  -   

รวมแผนงบประมาณ  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐  ๒,๖๐๗,๔๔๐.๐๐ -

รวมแผนงบประมาณทั้งสิ้น  ๑๐,๒๑๑,๐๙๒.๗๐ ๑๐,๑๗๙,๖๐๒.๓๐  ๓๑,๔๙๐.๔๐ 

หมายเหตุ	๓๑	รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันและปีก่อน	(ต่อ)		 	
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔

(เงินกันปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๒)	   
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         	 						(หน่วย	:	บาท)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 				๒๕๖๓	

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ    

 รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี  ๑๘๐,๗๐๐.๒๑  ๘๕๑,๕๘๓.๖๗  

รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	 ๑๘๐,๗๐๐.๒๑		 ๘๕๑,๕๘๓.๖๗		

 รายได้แผ่นดินนำาส่งคลัง (๑๘๑,๕๔๐.๔๕) (๘๕๑,๖๓๙.๕๖) 

รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง	 (๘๔๐.๒๔)	 (๕๕.๘๙)	

ปรับ  รายได้แผ่นดินรอนำาส่งคลัง ๘๔๐.๒๔  (๘๔๐.๒๔) 

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	 -	 (๘๙๖.๑๓)	

       

    	 (หน่วย	:	บาท)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ๒๕๖๔	 	 			๒๕๖๓	

รายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษ ี    

 รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล ๕๙๓.๗๒  ๔,๕๔๔.๗๗  

 รายได้อื่น ๑๘๐,๑๐๖.๔๙  ๘๔๗,๐๓๘.๙๐  

รวมรายได้แผ่นดิน	-	นอกจากภาษี	 ๑๘๐,๗๐๐.๒๑		 ๘๕๑,๕๘๓.๖๗		
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ที่ปรึกษา	

 นายโกวิท  ผกามาศ  ผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 นางเกษร กำาเหนิดเพ็ชร  รองผู้อำานวยการสำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 นางรพีพร  คล่องธนาคม  เลขานุการกรม

สรุป/รวบรวม/เรียบเรียง	

 นางสาวเมธาภรณ์  ถวายทรัพย์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำานาญการ

 นายเถลิงศักดิ์  ริมทอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำานาญการ

 นายกิตติคุณ  จิตยานันท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาววลินทรา  บุณยะไวโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวพิชญภัสสร  โต๊ะเพิ่มพูน พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นางสาวทักษพร  ศิริยงค์  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 นางสาวสมพร  โสรมรรค  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

สนับสนุนข้อมูลโดย	

 สำานักงานเลขานุการกรม

 ศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน

 ศูนย์หอศิลป์

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 กลุ่มประชาสัมพันธ์

จัดทำาโดย

 กลุ่มแผนงาน สำานักงานเลขานุการกรม

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

ที่อยู่และเว็ปไซต์

 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 อาคารที่ทำาการกระทรวงวัฒนธรรม 

 เลขที่ ๑๐ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

 โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๑

 www.ocac.go.th
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