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แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 
เงินทุนหมุนเวียนการสังคีตของกรมศิลปากร

1. ซ่ือแผนงาน

แผนงาน อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติเก่ียวกับการแสดงด้านนาฏดุริยางคศิลป๋

2. วัตถุประสงค์

1. เพ่ืออนุรักษ์การแสดงท่ีคงรูปแบบด้ังเดิมซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป
2. เพ่ือสร้างสรรค์ ประดิษฐ์ผลงานใหม่ท่ีคงไว้ซ่ึงรูปแบบท่ีได้รับการถ่ายทอดมาแต่คร้ังอดีต
3. ส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดง เพ่ือปลูกฝืง และกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความรัก 

และร่วมกันรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติ
4. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกซนใช้สถานท่ีเพ่ือดำเนินการจัดการแสดง 

ด้านศิลปวัฒนธรรม
5. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป็สู่สายตาประชาซนท้ังซาวไทย และซาวต่างชาติ

3. กิจกรรม

ด้านการเงิน
แผนการ : จัดหารายไดให้เงินทุนหมุนเวียนการลังคีต
1. กิจกรรมจัดการแสดงโชน -  ละคร ฟ้อนรำ และการบรรเลงดนตรีในรูปแบบท่ีมีมาแต่คร้ังอดีต รวม 42 รอบ 

ประกอบด้วย
• การแสดงรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 4 รอบ
• การจัดการแสดงรายการลังคีตภิรมย์ ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 รอบ
• การแสดงรายการศิลปากรคอนเสิร์ต ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 รอบ
• การแสดงโชน -  ละคร ณ โรงละครแห่งชาติ ท้ังส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 18 รอบ

โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รอบ
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 8 รอบ

• การแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 รอบ
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• การเพ่ิมรอบการแสดงสำหรับสถานศึกษาและจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพ่ือรับรางวัล
2. กิจกรรมการให้บริการใช้สถานท่ีโรงละครแห่งชาติเพ่ือจัดกิจกรรม ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

•  การให้บริการใช้สถานท่ีโรงละครแห่งชาติจัดกิจกรรมต่าง  ๆ จำนวน 75 วัน
•  การปรับปรุงช้ันตอนการขอใช้สถานท่ีโรงละครแห่งชาติตามคู่มืออำนวยความสะดวกประชาชนชอง 

กรมศิลปากร
•  การทบทวนการลดหย่อนค่าบำรุงโรงละครแห่งชาติ
•  การปรับแผนการจัดการแสดงในปฏิทินการแสดงประจำปี ให้มืความสอดคล้องกับความต้องการชอง 

กลุ่มผู้ใช้สถานท่ีโรงละครแห่งชาติ
3. กิจกรรมการให้บริการจัดการแสดงสำหรับบุคคลท่ัวไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกซน 

ประสงค์ขอรับบริการ
•  การให้บริการจัดการแสดงสำหรับบุคคลท่ัวไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกซน 

จำนวน 36 คร้ัง
4. กิจการการปรับรูปแบบการจัดการแสดงในเซิงสร้างสรรค์ และนำเสนอการแสดงไปยังเครือข่าย 

เข่น บริษัทรับจัดงานการแสดง หน่วยงานภาครัฐ และเอกขน
แผนงาน ะ การรับ -  จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
5. กิจกรรมการจัดทำระบบการขายต๋ัวออนไลน์ 
ด้านสนองประโยขน่ต่อผู้มืส่วนได้ส่วนเสีย 
แผนงาน : การสร้างความพึงพอใจ
6. กิจกรรมสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประกอบด้วย

•  การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้เช้าชมการแสดง
•  การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ฃอใช้บริการโรงละครแห่งชาติ
•  การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ฃอการแสดงท้ังใน และนอกสถานท่ี 

ด้านปฏิบัติการ
แผนงาน : การปรับปรุงรูปแบบการแสดงนาฏติลป๋ ดนตรีมีความหลากหลาย และมีคุณภาพตาม 

มาตรฐานของกรมศิลปากร
7. กิจกรรมการปรับปรุงรูปแบบการแสดงให้มืความหลายหลาย และน่าสนใจมากข้ึน
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(การจัดการแสดงรายการสังคีตภิรมย์)
8. กิจกรรมการทบทวนคู่มือ (เมนูการแสดง) การขอใช้บริการด้านการแสดงนาฏศีลปี ดนตรี 
ด้านการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์
แผนงาน ะ การปรับปรุงการประซาสัมพันธ์เซิงรุก
9. กิจกรรมการเผยแพร่และประซาสัมพันธ์รายการแสดงและข้อมูลข่าวสาร ผ่านส่ือต่าง  ๆ เซ่น 

Facebook 1 เพจสำนักการสังคีต , ปฏิทินการแสดง , กิจกรรมสังคีตสัญจรสู่ภูมิภาค ประกอบด้วย
•  การจัดทำแผนประขาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
•  การจัดการ.แสดงด้านนาฏดุรียางคศีลป้สัญจรสู่ภูมิภาค
•  การเผยแพร่และประซาสัมพันธ์รายการแสดงประจำปีไปยังสถาบันการศึกษาท้ังในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค
•  การสร้างส่ือประซาสัมพันธ์การแสดงในรูปแบบสูจิบัตร และนิทรรศการ
•  การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการผึเกอบรม เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 

ด้านการประซาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านระเบียบข้อบังคับ และการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 
แผนงาน ะ การพัฒนาระบบบริหารเงินทุนท่ีมีประสิทธิภาพ
10. กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบกรมศีลปากรว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการสังศึตให้มิความสอดคล้องและ 

เหมาะสมกับสภาวการณ์ปีจจุบัน
11. กิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย

•  การสร้างความรู้ ความเข้าใจสำหรับบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรายงานทางการเงินด้วยการส่งไป 
อบรมเก่ียวกับการรายงานทางการเงิน

•  การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม การรายงานและการเบิกจ่ายให้มิประสิทธิภาพ
12. กิจกรรมการจัดประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ และแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี
13. กิจกรรมการตรวจสอบภายในประจำปีบัญชี ๒๕๖๑
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แผนงาน ะ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของเงินทุนหมุนเวียนการลังคีตด้วยระ'บ'บ 
เทคโนโลยีสารลนเทศ

14. กิจกรรมการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศ และการจัดทำแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจำปี 2561 
ของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต

แผนงาน ะ การเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มุ่งม่ันในการปฏิบัติงาน
15. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านนาฏดุริยางคศิลปี

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน
1. กำหนด วัน เวลา สถานท่ี และรูปแบบการแสดง
2. ประขุมพิจารณารูปแบบการแสดง เพ่ือกำหนดแผนการจัดการแสดง
3. เสนอแผนการจัดการแสดงต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้ความเห็นขอบ
4. จัดการแสดงตามท่ีกำหนดไว้
5. จัดประขุมเพ่ือปรับเปล่ียนแผนการจัดการแสดงตามสถานการณ์บิจจุบัน
6. สรุปผลการจัดการแสดงเสนอหัวหน้าส่วนราชการ

6. ระยะเวลาดำเนินการ
ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562

7. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียนการลังคีต ประจำปี พ.ศ.2562 จำนวน 9,500,000.-บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 

โดยถัวเฉล่ียทุกรายการ แบ่งรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังน้ี
หมวดงบบุคลากร
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประกอบด้วย

เปีนเงิน 1,974,240.-บาท

• ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เป็นเงิน 1,347,600.-บาท
• ค่าใช้จ่ายในการประขุม เป็นเงิน 236,400.-บาท
• ค่าใช้สอยล่ืน เป็นเงิน 3,450,000.-บาท
• ค่าจ้างเหมาบริการภายนอก เป็นเงิน 1,000,000.-บาท
• ค่าเช่าเบ็ดเตล็ต เป็นเงิน 20,000.-บาท
• ค่าประขาสัมพันธ์ เป็นเงิน 220,000.- บาท
• ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ เป็นเงิน 100,000.- บาท
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• เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
• ค่าวัสดุเช้ือเพลิง
• ค่าวัสดุอ่ืน ๆ

7.3 หมวดค่าสาธารณูปโภค

8. ผู้รับผิดขอบแผนงาน

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 
เป็นเงิน 
เป็นเงิน 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน

98,712.- บาท
350.000. - บาท 
203,048.- บาท
500.000. -บาท

9,500,000.-บาท
(เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
9. ตัวข้ีวัด

9.1 รายได้สูง(ตา)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิปีบัญชี 2562 ไม่น้อยกว่าปีบัญชี 2561
9.2 จำนวนคร้ังในการจัดการแสดงโขน -  ละคร ฟ้อนรำ และการบรรเลงดนตรีท่ีมีมาแต่อดีต
9.3 จำนวนคร้ังในการให้เข่าสถานท่ีโรงละครแห่งฃาติท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
9.4 จำนวนคร้ังในการจัดการแสดงท่ีบุคคลท่ัวไป สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกซน 

ขอความอนุเคราะห์
9.5 จำนวนคร้ังและจำนวนเครือข่ายท่ีเช้าร่วมในการจัดกิจกรรมความร่วมมือเครือข่ายศิลปีนด้านนาฏดุริยางคศิลปี
9.6 จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่ประขาสัมพันธ์การแสดงของเงินทุนหมุนเวียนการสังคีต
9.7 จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการแสดง
9.8 จำนวนประเภทของงาน(ด้าน)ท่ีนำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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