ยุทธศาสตร์
การจัดสรร

1. การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัด
วางรากฐานที่ดีของประเทศ
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3. การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

6. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การวิจัยและนวัตกรรม

4. การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต

งบประมาณ

แผนงาน

1.5 ดาเนินการตาม
กรอบข้อตกลงของ
ประชาคมอาเซียน

1.8 แก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.5 การพัฒนา และเพิ่มรายได้จาก
การท่องเที่ยวและบริการ

6.1 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

4.10 การอนุรักษ์ ส่งเสริม และพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม

เป้าหมายการ
ให้บริการ
กระทรวง

ยุทธศาสตร์
กระทรวง

เป้าหมายการ
ให้บริการ
หน่วยงาน

ประชาชนมีความเข้าใจ
และรับรู้วัฒนธรรม มี
ทัศนคติและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ระดับภูมิภาค
และระดับโลก

ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้มีความ
สมานฉันท์และมี
จิตสานึกที่ดีในการอยู่
ร่วมกันบนความ
หลากหลายทางศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ทุนทางวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเพื่อเพิ่มจานวนท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
และบริการ

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รวมทั้งสถาบันหลักของชาติ
ดารงค์อยู่อย่างยั่งยืน

สร้างความเข้มแข็งของ
ประเทศไทยรองรับ
ประชาคมอาเซียนด้าน
สังคมและวัฒนธรรมและ
พัฒนาศักยภาพไทยสู่
สากล

เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมเพื่อสืบสาน
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ความเป็นไทย

นาทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนา
สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ในการอนุรักษ์ และสืบทอด
วัฒนธรรมของชาติ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์ และสืบทอด
วัฒนธรรมของชาติ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็น
คุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ท่องเที่ยว ในมิติงานศิลปะ
ร่วมสมัย

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วน
ร่วมในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ผ่านกิจกรรม

ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดจิตสานึก
ที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติสุขผ่านกิจกรรมศิลปะ

ประชนชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนาองค์ความรู้ทางศิลปะ
ศาสนา และวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์

ศิลปะร่วมสมัย

ประชนชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนาองค์
ความรู้ในการวิจัยทางศิลปะ ศาสนา และ
วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา วิจัย และบริหาร
จัดการองค์ความรู้ด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัด
การศึกษา วิจัย และบริหารจัดการองค์
ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

ภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และได้รับโอกาสในการเผยแพร่
แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและ

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์

มูลค่ามากขึ้น

ร่วมสมัย
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
80 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ
บริการ มีความรู้ความ
เข้าใจศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัยอาเซียนมากขึ้น

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
80 ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อการนามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจและเห็นคุณค่า ต่อการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวใน
มิติงานศิลปะร่วมสมัย

ผลผลิต

โครงการพัฒนาความ
ร่วมมือและความเชื่อมโยง
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศอาเซียน

โครงการวัฒนธรรมเชื่อมใจ
ชายแดนใต้สันติสุข

โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เพื่อการท่องเที่ยว

กิจกรรม

การสรรสร้างศิลปะร่วม
สมัยสู่อาเซียน

สานใจรักษ์งานศิลป์
ถิ่นแดนใต้

การส่งเสริมการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการ
ท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
การให้บริการ
หน่วยงาน

ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยได้รับการพัฒนาให้
เกิดคุณค่าทางสังคม

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจและเห็นคุณค่า
ของการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นคุณค่า
และนาไปใช้ประโยชน์

เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึง
กิจกรรมของภาคีเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณค่า และ
นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
ผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและนาไปใช้
ประโยชน์

โครงการส่งเสริมศิลปะร่วม
สมัยเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการถ่ายทอดและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการ
เพิ่มคุณค่าและมูลค่า

โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย
เพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

การเผยแพร่องค์ความรู้
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนา และสร้างสรรค์งาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

การพัฒนาระบบเพื่อการ
บริหารและการให้บริการ

ตัวชี้วัด

โครงการและ
งบประมาณ

เชิงปริมาณ : จานวน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน
เชิงปริมาณ : จานวน
ศิลปินร่วมสมัยที่เข้าร่วม
กิจกรรม
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจ
ในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ของกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน

เชิงปริมาณ : จานวน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้เข้าถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจต่อการนามิติทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชายแดนภาคใต้

เชิงปริมาณ : จานวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงปริมาณ : จานวนผู้ใช้บริการ
หอศิลป์ร่วมสมัย
เชิงปริมาณ : จานวนกิจกรรม
หมุนเวียนภายในหอศิลป์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจและเห็นคุณค่าของ
ศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อการท่องเที่ยว

เชิงปริมาณ : จานวน
ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่อกิจกรรม
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

เชิงปริมาณ : จานวนองค์
ความรู้ได้เผยแพร่ถ่ายทอดสู่
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ : จานวนแหล่ง
เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยที่ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
แหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
ได้รับการพัฒนา
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจในการรับการเผยแพร่
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

เชิงปริมาณ : จานวน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้
บริการผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
เชิงปริมาณ : จานวน
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยีที่น่าสนใจ ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจในการได้รับบริการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศงาน
ศิลปะร่วมสมัย

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการ
สรรสร้างศิลปะร่วมสมัย
อาเซียน26,732,800 บาท
ประกอบด้วย
2 โครงการย่อย
- โครงการเยาวชน
ร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่
อาเซียน
10,000,000 บาท
- โครงการ
สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
สู่อาเซียน
16,732,800 บาท

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการสานใจ
รักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้
6,000,000 บาท
ประกอบด้วย
2 โครงการย่อย
- โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ชายแดนใต้
3,000,000 บาท
-โครงการส่งเสริม
ดนตรีร่วมสมัย
ชายแดนใต้
3,000,000 บาท

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
26,500,000 บาท
- โครงการเทศกาลหุ่นโลก
23,000,000 บาท
- โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงศิลปะในพื้นที่แหล่ง
ท่องเที่ยว 2,500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
(บริหาร) 1,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการกิจกรรมศูนย์หอศิลป์
ร่วมสมัยราชดาเนิน
26,000,000 บาท
- โครงการบริหารจัดการ
กิจกรรมหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดาเนิน 12,000,000 บาท
- โครงการอบรมบ่มเพาะ
องค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 1,000,000 บาท
- โครงการผลิตสื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
ตามนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
13,000,000 บาท

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์
6,000,000 บาท
- โครงการส่งเสริมศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 6,000,000
บาท
2. ค่าใช้จ่ายการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2
เมษายน 2558 6,000,000
บาท
- โครงการจิตรกรรมเฉลิม
พระเกียรติพระราชกรณียกิจ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
6,000,000 บาท

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมบริหารจัดการองค์
ความรู้และพัฒนาองค์กร
8,385,000 บาท
2. โครงการค่ายวัฒนธรรม
เยาวชน 10,000,000 บาท
(โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม)

ประกอบด้วย
1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ระบบเพื่อการบริหารและการ
ให้บริการ 1,100,000 บาท

เชิงปริมาณ : จานวนผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่
ได้รับการสร้างสรรค์และ
พัฒนา
เชิงปริมาณ : จานวนภาคี
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างสรรค์
เชิงปริมาณ : จานวน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาการออกแบบเพื่อเพิ่ม
คุณค่า
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐาน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึง
พอใจของภาคีเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยทุก
สาขาที่ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนการสร้างสรรค์

ประกอบด้วย
1. การอุดหนุนส่งเสริมศิลปิน
และองค์กรเครือข่ายศิลปะ
ร่วมสมัย 6,000,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค์
23,500,000 บาท
- โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์
ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
7,000,000 บาท
- โครงการมหกรรมศิลปะร่วม
สมัยนานาชาติ 10,000,000 บาท
- โครงการบ่มเพาะนักเขียน
หน้าใหม่ 1,000,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ
พัฒนาศิลปะสร้างสรรค์
(บริหาร) 5,500,000 บาท
3. โครงการจัดหาผลงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
6,000,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่สากล 8,346,200 บาท
- โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สาหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน
3,346,200 บาท
- โครงการพัฒนานักออกแบบเครื่อง
แต่งกายร่วมสมัย 5,000,000 บาท
(โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เชิงวัฒนธรรม)

เชิงปริมาณ : จานวนผลงานวิจัยที่
ได้รับการอุดหนุนเพื่อพัฒนางานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากผลงานวิจัยเห็นคุณค่าและ
นาไปใช้ประโยชน์

- การอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
2,000,000 บาท

