
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

13. วัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1. ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล
2. บุคคล หน่วยงำน องค์กร และสือ่ส่งเสริมคุณธรรมตำมเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรมทีก่ ำหนด

2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรม

3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที ่10 หมูบ่้ำน/ชุมชน/
องค์กร

3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม 
(Social Credit)

3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่
4. ปฏริูปสือ่และอุตสำหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดกำรผลิตสือ่เสริมสร้ำง
คุณธรรมทีเ่หมำะสมกับกลุม่เป้ำหมำยแต่ละช่วงวัย

4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนือ้หาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้าง
คุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

1.กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค

1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค 
ปี 2564 จ านวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอกี 9 แห่ง
 ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ

1.2 การพัฒนาระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge management system) 
เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจดัการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึง
องค์ความรู้และภมูิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
 และจดัท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

2. สร้ำงควำมตระหนักและจงูใจให้เด็กและเยำวชนเห็นควำมส ำคัญ และสืบสำน
รักษำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมในพ้ืนทีข่องตนแต่ละพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศ

2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับจงัหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมูบ่้าน รวมถึงจดักจิกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ
ให้กบัเด็ก เพื่อให้เกดิความผูกพันกบัรากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี ้ต้ังเป้าหมายไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี

2.2 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสม
กบัทุกช่วงอาย ุเพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิง่ขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึง
จะใช้วิธีหารือและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการพัฒนาเทคโนโลย ีAR (Augment
 Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ต่าง ๆ และให้เกดิพื้นที่น าร่องไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

3. ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ำทำงวัฒนธรรมทีก่ลับมำสร้ำงรำยได้และ
ชีวิตควำมเป็นอยูท่ีด่ีให้กับท้องถ่ินผ่ำนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ทีม่ีกำรปฏริูป
กระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสูพ้ื่นทีเ่ป็นหลัก

3.1 ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการท างาน
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง (Area Base) โดยจดัให้มีคณะท างานในลักษณะ
องค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ทั้งนี ้ภายในปี ๒๕๖๔ ก าหนด
แผนการท างานร่วมกนัในลักษณะแผนการท างานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่
 กจิกรรม การจดัสรรงบประมาณ และจดัให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และให้มี
การประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี 
อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดกำรใช้อำคำร สถำนที ่เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐในด้ำนวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน
1.1 ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน
1.2 พัฒนาศูนยฝึ์กกฬีาอ าเภอ
1.3 ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกฬีา
1.5 จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จดัให้มีถนนกฬีา
1.7 สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม

1.8 ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/
กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

1.9 จดัให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน 
(Calories Credit Challenge)

2. กำรปฏริูปกำรท ำงำนด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแบบองค์รวม

ไม่มี

10 โครงการ จาก5 
หน่วยงาน

13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี

274,054,400          

15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

347,943,010          
25 โครงการ จาก 9 

หน่วยงาน
1,167,446,000        

4 โครงการ จาก 2 
หน่วยงาน

20,283,800            5 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน ไม่มี

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกฬีาอยา่งทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและ

การพัฒนานักกฬีา

502,619,297          3,132,011,700        

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
 : ผ่านการปฏรูิปอตุสาหกรรมบันเทิงและ
การใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการขับเคล่ือน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big
 Rock))

เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปีงบประมำณ 2564 โครงกำรปีงบประมำณ 2565 โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big
 Rock))

เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปีงบประมำณ 2564 โครงกำรปีงบประมำณ 2565 โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอยา่งเป็นระบบ
2.3 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.4 จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)
3. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ
3.1 จดัให้มีห้องเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ
3.2 จดัให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

3.3 พัฒนาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอยา่งเสมอภาคและ
เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬีานานาชาติ

3.7 จดัท าระบบพัฒนานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท า
เส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)

4. ปรับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจำ่ยค่ำใช้จำ่ยด้ำนกีฬำ
5. พัฒนำศูนยพั์ฒนำนักกีฬำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ
ของอำเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนยว์ิทยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งชำติและภมูิภำค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science)

1. พัฒนำคณะกรรมกำรอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

2.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนก ำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - 
Workforce Ecosystem

2.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูลก าลังคน (Manpower 
Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + 
Security + Domain)

2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนา
ระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน 
(Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการเชื่อมโยงข้อมูล(API 
Gateway)

2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อ
สามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

2.5 จดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูล (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกีย่วข้อง)

3. กำรศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือจดัตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยู่
เพ่ือใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อยำ่งแท้จริง

1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจทิัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent 
Attraction)

3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

4. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
5. มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว

6. มีข้อเสนอและแนวทางการจดัต้ังหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

7. จดัต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 
ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

7 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

2 โครงการ 2 หน่วยงาน

10 โครงการ จาก5 
หน่วยงาน

13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี

157,332,600.00      

1,506,000,000        

การบริหารจดัการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ

BR1305

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกฬีาอยา่งทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและ

การพัฒนานักกฬีา

502,619,297          3,132,011,700        

ไม่มี275,150,000.00      

BR1304

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

25,000,000            

1. การจดัท าพิมพ์
เขียวของระบบการ
บริหารจดัการข้อมูล 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที2่ การบูรณา
การข้อมูล วางกรอบ
วิธีการปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา + 
ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
2. โครงการจดัต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการ
พัฒนาก าลังคนของ
ประเทศไทย (สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ)

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นตน้แบบดา้นคุณธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ขยายผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอยา่งสนัตสิขุ

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

BR1301

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสรจ็

การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวยั ผ่านการปฏริูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดติสังคม (Social Credit) ระดบัพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ปฏิรปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงดว้ย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.2  
MS1 

MS2.1  MS3 
MS2 

MS3.1  MS3.2  MS1.1  MS1.2  

MS4 

MS4.1  



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นตน้แบบดา้น
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ไดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 1.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นตน้แบบดา้น
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X03 โครงการสื่อ
สรา้งสรรค์ดา้น
คุณธรรม อวอรด์

สื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสรมิ
และขยายผล
บุคคลและองค์กร
ตน้แบบดา้น
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000         เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาองค์
ความรูแ้ละ
นวัตกรรมดา้น
คุณธรรมความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปไดใ้นการปรบัใช้กลไกระบบ
เครดติสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500         โครงการที่ไดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X06 โครงการนวัตกรรม
ระบบพฤตกิรรมไทย

กลไกระบบเครดติสังคม (Social 
Credit) ระดบัพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม BR1301X07 โครงการ
ขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสรมิภาพยนตร์
และวีดทิัศน์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิตทิางวัฒนธรรม
และซอฟท์พาว
เวอร ์(Soft 
Power)

สื่อภาพยนตรแ์ละวีดทิัศน์ที่มีเน้ือหา
สอดแทรกดา้นวัฒนธรรมและการ
เสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
แตล่ะช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ (หากไดร้บั grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุน
การผลิตสื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม 
วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของ
ชาตทิางสื่อบันเทิง

ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรือ่ง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ (หากไดร้บั grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนา
ผู้เขียนบท (Writer
 Lab)

พัฒนานักเขียนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษาธิการ

 - กรมการศาสนา ( ส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)  - ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 - กรมศิลปากร   - ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

 - ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 - ศูนยม์านษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 - กองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคอยา่งทัว่ถึง เพือ่ใหม้ีสถานทีเ่ผยแพร่องค์ความรู้ ดัง
ต้นแบบของ Musuem Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1302

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค เพื่อใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ 
ซ่ึงมาจากวธิกีารคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และทอ้งถิน่ ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค ป ี2564 จ านวน
 6 แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ทอ้งถิน่ 2) ป ี2565 เพิ่มขึน้อีก 9 แหง่ ร่วมแล้วไม่นอ้ยกวา่ 
15 แหง่ทั่วประเทศ

การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อใหม้ีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วฒันธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภมูิปญัญาจากผู้เชีย่วชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และจัดท า
แพลตฟอร์มออนไลน ์เพื่อน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตน
แต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้านศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์/ประเพณี
ทอ้งถิน่ ต้ังแต่ระดับจังหวดั อ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนกุสนานและนา่สนใจใหก้ับเด็ก เพื่อใหเ้กิด
ความผูกพันกับรากเหง้าทอ้งถิน่ของตน ทั้งนี ้ต้ังเปา้หมายไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ แหง่ต่อปี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสมกับทกุช่วงอายุ เพื่อใหก้ารเผยแพร่มีความนา่สนใจ
ยิง่ขึน้ และเข้าถึงคนได้ดีในวงกวา้ง ซ่ึงจะใช้วธิหีารือและร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment 
Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ในแหล่งทอ่งเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และใหเ้กิดพื้นที่น าร่องไม่นอ้ยกวา่ ๒ แหง่

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชวีิตความเป็นอยูท่ี่ดีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างาน
แบบบูรณาการ ที่มกีารปฏริูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสูพ้ื่นที่เป็นหลัก

ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวฒันธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบรูณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) 
โดยจัดใหม้ีคณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้
ทนุทางวฒันธรรมเปน็ฐานในการต่อยอด ทั้งนี ้ภายในป ี๒๕๖๔ ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณา
การ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดใหม้ีกลไกตัวชีว้ดัร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีการประเมินตาม
ตัวชีว้ดัดังกล่าว



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

   

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X01 โครงการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เครือข่ายร่วมกบั
หน่วยงานท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. สนับสนุนการจดัต้ัง
อทุยานการเรียนรู้
    1) จดัท าแผนการ
ด าเนินงานและ
งบประมาณงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย  
2) สนับสนุนอทุยานการ
เรียนรู้เครือข่ายที่เปิด
ให้บริการแล้วอยา่ง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น
อทุยานการเรียนรู้
ต้นแบบแม่ข่าย 
เครือข่ายจงัหวัด และ
ห้องสมุดมีชีวิต ในชุมชน
 หรือ Mini TK      3) 
สนับสนุนการจดัต้ัง
อทุยานการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนับสนุนการจดัต้ังและพัฒนาอทุยาน
การเรียนรู้ต้นแบบแม่ข่ายและเครือข่ายจงัหวัด
ในภูมิภาคและระดับจงัหวัดให้มีศักยภาพ เป็น
ต้นแบบหรือศูนยก์ลางในการส่งเสริมการอา่น 
และการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดที่ทันสมัย
และกจิกรรมส่งเสริมการอา่น ส าหรับ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน   / 2. เพือ่ขยาย
เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนไปในพืน้ที่
ทุกภูมิภาคของประเทศและพัฒนาแนวคิด 
ทักษะที่จ าเป็น และความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ 
ในการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง    
เพือ่ให้เกดิประโยชน์อยา่งยัง่ยนื / 3. เพือ่
กระจายโอกาสการเข้าถึงความรู้ แก ่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคและ
จงัหวัดอยา่งทั่วถึง / 4. เพือ่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอา่นในท้องถิ่น สร้างนิสัยใฝ่รู้ 
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งยัง่ยนื

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

8,544,800            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

การพัฒนา eco system ทางการเรียนรู้ให้กับคนไทย

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ทอ่งเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสาย
วฒันธรรม ตลาดวฒันธรรม ฯลฯ)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

เครือข่ายที่เตรียมพร้อม
เปิดให้บริการ ได้แก ่
อทุยานการเรียนรู้
เทศบาลเมืองแม่สอด 
อทุยานการเรียนรู้
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และ
ห้องสมุดมีชีวิตในชุมชน
อืน่ๆ
2. สนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนพืน้ที่ห่างไกล 
76 จงัหวัด
    1) พัฒนาห้องสมุดฯ 
ในโรงเรียนเพิม่เติม 15 
แห่ง
    2) จดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพือ่พัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ให้กบั
ผู้ดูแลห้องสมุดฯ 76 แห่ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง 56 แห่ง  
2) จ านวนหน่วยงานเครือข่ายอทุยานการ
เรียนรู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
UNESCO   3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอทุยานการเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างสังคมเมืองกบั
ภูมิภาค  2) เกดิเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบที่
สามารถน าไปต่อยอดขยายผล 
3) เกดิกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วน
ภูมิภาคและจงัหวัดที่ต้ังของอทุยานการเรียนรู้
ระดับต่าง ๆมีโอกาสการเข้าถึงความรู้

ได้รับการส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู้ผ่าน
บริการห้องสมุดที่ทันสมัยและกจิกรรมส่งเสริม
การอา่นและการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง 
2. เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและบริการ
ของแหล่งเรียนรู้ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
ของบุคคลและภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 
3. สร้างความตระหนักแกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในการพัฒนาการอา่นและการเรียนรู้ และการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนและชุมชน

BR1302X02 โครงการ บริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งานบริหารจัดการ
และพัฒนา
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
2. งานหอ้งคลัง
ความรู้ (หอ้งสมุด
เฉพาะทาง
ประวติัศาสตร์และ
สังคม)
3. งาน
หอ้งปฏบิติัการเชิง
อนรัุกษ์โบราณวตัถ/ุ
วตัถุจัดแสดง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ ตามอัธยาศัยนอกหอ้งเรียนแนว
ใหม่ภายใต้แนวคิด พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
 (Discovery Museum) รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการที่ได้
มาตรฐานสากล  สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการทกุกลุ่ม และสนองตอบการ
ใช้บริการในพื้นที่ต้นแบบพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ที่หลากหลาย
2. เพื่อพัฒนางานบริการด้านพิพิธภณัฑ์
ที่สนบัสนนุใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
และได้รับข้อมูลความรู้ที่เปน็ประโยชน์
ต่อกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ หอ้งคลังความรู้ 
(หอ้งสมุดเฉพาะทางประวติัศาสตร์
สังคม) และหอ้งปฏบิติัการเชิงอนรัุกษ์
โบราณวตัถ/ุวตัถุจัดแสดง
เป้าหมาย/ผลผลิต

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

13,036,480          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ จ านวน 150,000 คน/ป ี  2. ผู้
เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้มี
ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเปน็พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบทีส่ามารถใหบ้ริการแก่ผู้เข้าชม     
ใหไ้ด้รับความรู้และประสบการณ์ทีดี่อย่าง
เทา่เทยีมกัน พร้อมบริการอย่างมี
ประสิทธภิาพ       และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามมีแหล่งบริการสืบค้น
ข้อมูลเฉพาะทางด้านประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม      วถิีชีวติ และสังคม
3. เครือข่ายพพิธิภณัฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลปอ้งกันเชิง
อนรัุกษ์     และรักษาโบราณวตัถุ/วตัถุ
พพิธิภณัฑ์ เพือ่น าไปใช้ประโยชนใ์ห้
ถูกต้องตามหลักวชิาการ

BR1302X03 โครงการ ขยายผล
พฒันาพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้สู่ภมูิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. งานขยายผลพฒันา
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ภมูิภาค
    1) การจัดท า
พฒันาต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
    2) กิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์    
การขยายผลไปสู่
สาธารณะและบริหาร
จัดการพพิธิภณัฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ขยายผลการพฒันาต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ในระดับภมูิภาคและ
ทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ โดยใหเ้ชื่อมโยงกับ
บริบททางด้านประวติัศาสตร์ วถิีชีวติ 
ศิลปะและวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์และ
นา่สนใจ
2. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของพพิธิภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธภิาพและมีการเติบโต
อย่างยัง่ยืน เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติใหก้ับคนในสังคมทกุช่วงวยัอย่าง
แทจ้ริง และเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้  3. 
เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พฒันาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากับบคุคลกลุ่มบคุคลและ
หนว่ยงานต่างๆ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
ของพพิธิภณัฑ์ ผ่านกระบวนการจัดต้ังและ
การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ ภายใต้การ
ด าเนนิงานเครือข่ายพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network)

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,700,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

4. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติในเชิงพืน้ที่
ของชุมชนทอ้งถิน่ใหดี้ขึน้
เปา้หมาย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในการพฒันาพพิธิภณัฑ์ด้าน
วฒันธรรมและอื่น ๆ ในรูปแบบ 
Discovery Museum จ านวน 2 แหง่
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. ขยายผลการพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแหง่รัฐและพนัธกิจของ สบร. ไปสู่
ภมูิภาคและทอ้งถิน่ได้มากขึน้ 
2. พพิธิภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สามารถพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทกุช่วงวยัของประเทศ 
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพฒันาต้นแบบ ทัง้หนว่ยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน สถาบนัการศึกษา 
และชุมชนทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 
4. คุณภาพชีวติของชุมชนทอ้งถิน่ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาใหดี้ขึน้

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X04 โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ 
(Knowledge Portal) 
กจิกรรมการด าเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ 
e-learning ระบบ 
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูล                   
กบัหน่วยงานเครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
 search และ 
customer 
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่สังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ แก ่ประชาชน และมีความ
ยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหารจดัการความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการในการชี้
ชัดรวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และประมวลความรู้
 รวมถึงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ออนไลน์ เพือ่พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองและนาเอาความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง การดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 
3. เพือ่สร้างต้นแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ที่เกีย่วข้อง

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

10,924,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.2

เช่น สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้ 
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
ส้ันและระยะยาว ใน
รูปแบบต่างๆ  ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จานวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น /   2) องค์
ความรู้ในรูปแบบดิจทิัล
คอนเทนต์/e-books 
2,000 ชิ้น /     3) องค์
ความรู้ในรูปแบบ 
online course 20

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และการ
บริหารจดัการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบโจทยค์วามต้องการเรียนรู้ ของ
ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหา
ความรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทางเศรษฐกจิในการลดความเหล่ือม
ล้ าทางเศรษฐกจิ การลดปัญหาความยากจน 
การพัฒนาเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกจิ
ที่ยัง่ยนื โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในวงกว้าง ทุกที่ทุกเวลา ตามความชอบ
 และตามความถนัด เพือ่พัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ
   2. ผลทางสังคมในการลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม (ระหว่างชนชั้นและระหว่างเพศ) 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

หลักสูตร /     4) อนิโฟ
กราฟิก และบทความ
ออนไลน์ สาหรับการจดั
ทา Digital Marketing 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา เป็นการสร้างอปุนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ช่วยให้รู้เท่าทันโลก และสามารถ
น าข้อมูลความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือ
ผู้อืน่ และพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นได้     3.
 ผลของการเป็นต้นแบบบริการการเรียนรู้
ออนไลน์ ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความยัง่ยนื    โดยในอนาคต
ยงัสามารถพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางความรู้ของ
ประเทศ (National Knowledge Hub) และ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อความรู้ต่างๆ จาก
ทั่วโลก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีระบบ Knowledge 
Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้
ค้นคว้าหาความรู้  1 ระบบ

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X05 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile) 
กิจกรรมด าเนินการ
1. งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
1) การจดัท าพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
2) กจิกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกบับริบททางด้าน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์และน่าสนใจ  / 2. เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการของ
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัคนในสังคมทุกช่วงวัย
อยา่งแท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / 
3. เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากบับุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ 
ผ่านกระบวนการจดัต้ังและการบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ ภายใต้การด าเนินงานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพืน้ที่ของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,550,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1

เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จดัการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่
 1 แห่ง 2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการและเข้าร่วม
กจิกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน / 3. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแห่งรัฐและพันธกจิของ สพร. ไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นได้มากขึ้น 
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาต้นแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X07 โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแหง่การอ่าน
และการเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่านทั้งเมืองเร่ือง
เดียวกัน เชียงราย
2. On Book One 
City 
3. Solution Lab 
เพื่อระดมความ
คิดเหน็พัฒนา
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงการ 
มาตรการ หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ 
1. อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย : เพือ่
ด าเนินการจดักจิกรรมยอ่ยที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่รณรงค์ส่งเสริม
การอา่นในระดับเมืองหรือจงัหวัด ให้
ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอา่นหนังสือ โดยเฉพาะ
ส่ือนิทานในระดับปฐม หรือแนวทางอืน่ตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ที่เป้าหมาย
3. Solution Lab เพือ่ระดมความคิดเห็น
พัฒนาต้นแบบเคร่ืองมือ กจิกรรม โครงการ 
มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น
แนวทางพัฒนาห้องสมุดประชาชน รวมถึงการ
ทดสอบชิ้นงานต้นแบบ ซ่ึงจะเป็นองค์ความรู้
ส าหรับน าไปปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จ านวนนวัติกรรมและองค์ความรู้ Solution

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

2,000,000            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS2.1

 Lab จ านวน 1 ชิ้นงาน  
2. จ านวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การอบรมพัฒนา/เข้าร่วมกจิกรรม 
2.1 อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย 
จ านวน 500 คน   / 2.2 On Book One City
 จ านวน 2,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย เกดิ
เครือข่ายส่งเสริมการอา่นของจงัหวัดเชียงราย 
เกดิการต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง
ในกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่การพัฒนาพืน้ที่ชุมชนเมือง
2. On Book One City เกดิเครือข่ายส่งเสริม
การอา่นของเมืองหรือจงัหวัดที่ร่วมกนัผลักดัน
การท างานด้านการอา่นและการเรียนรู้ของ
จงัหวัดต่อเนื่องต่อไป เมืองขยบั เกดิการต่ืนตัว
และมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง  3. Solution 
Lab ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีการ หรือ
มาตรการนโยบาย ถูกน าไปขยายผลและ
กอ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพัฒนาในระดับ
องค์กรพืน้ที่แหล่งเรียนรู้ และนโยบายของ
ประเทศ

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X08 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 
คนละ 1 ชิ้น 
กิจกรรมการด าเนินงาน
จดัฝึกอบรมปฏิบัติดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บ้าน
ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปี่พาทย ์จ านวน
เด็กและเยาวชน ผู้เข้า
รับการอบรม แบ่งเป็น 2
 รอบ/วัน  
- รอบเช้า จ านวน 20 
คน - รอบบ่าย จ านวน 
20 คน2) กลุ่มเคร่ืองสาย
ไทย จ านวนเด็กและ
เยาวชน ผู้เข้ารับการ
อบรม แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน 
- รอบเช้า จ านวน 20 
คน  - รอบบ่าย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อยา่งน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้   
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน
เชิงปรมิาณ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่อยูโ่รงเรียน
ใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกดั จ านวน 14 แห่ง
 จ านวน 1,680 คน 2. เด็กและเยาวชน 
ผู้สนใจ สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อยา่งน้อย
คนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้ 2.
 เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(เม.ย. 2563 - พ.ค. 
2564)

6,200,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1

จ านวน 20 คน
3) กลุ่มดนตรีพืน้บ้าน 
จ านวนเด็กและเยาวชน 
ผู้เข้ารับการอบรม 
แบ่งเป็น 2 รอบ/วัน - 
รอบเช้า จ านวน 20 คน
-รอบบ่าย จ านวน 20 คน

ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน
ผลผลิต  เด็กลเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์   เด็กและเยาวชนมีความรักเห็น
คุณค่าของดนตรีไทยและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

BR1302X09 โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยดิีจทิัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จดัเตรียมข้อมูล 
จดัท าบัญชี จดัท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จดัท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาองักฤษ หรือภาษา
อืน่ๆ และจดัท าการ
จ าแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่ก าหนด
3. จดัท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ จดัท าเป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จดัท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. เพือ่พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจยัของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย : 
ผลผลิต
1) จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

20,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.2

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สามมิติ
5. การพัฒนาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
 แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูล

ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2) จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
องักฤษ ฯลฯ เป็นต้
3) ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4)  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
โดยมีจ านวนผู้ใช้งาน 200,000 คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปากรจดัท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจงูใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
3) ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกจิ ได้หลากหลาย กอ่ให้เกดิรายได้ 
และความมั่นคง
4) สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูสื่บไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกจิ ได้หลากหลาย

 กอ่ให้เกดิรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
2. กรมศิลปากรได้ระบบเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
เป็นศูนยข์้อมูลที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก โดย
สามารถน าเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทั้งชาติ เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดโอกาสและเพิม่
ช่องทางให้ผู้คนที่สนใจศึกษาสามารถค้นคว้าได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตามอธัยาศัยได้มากขึ้น

การใช้ทุนทางวฒันธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X10 โครงการ กระตุ้นและ
ส่งเสริมเศรษฐกจิฐาน
รากด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย  
(Community Cultural
 Product of Thailand)
 (CCPOT) 
กจิกรรมด าเนินการ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
ทุนชุมชน ส าหรับ
เป้าหมายผู้ซ้ือ
ประชาชนทั่วไป 
(CCPOT) ระดับโท) รวม
 8,000 รายการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เพิม่มูลค่าด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ส าหรับตลาดระดับพรี
เมี่ยม (CCPOT) ระดับ

วัตปุระสงค์
1. เพือ่สนับสนุนให้เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟืน้ฟู
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 
ของรัฐบาล
2. เพือ่ลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เนื่องจากผลิตเท่าเดิมระบบเดิมโดยใช้
ทุนชุมชนที่มีราคาต่ าและการจ าหน่ายได้ใน
ราคาสูงขึ้น  
3.เพือ่สร้างสินค้าและบริการของชุมชนรูปแบบ
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิม่ ที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้แกป่ระชาชนในชุมชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา  2) เพิม่รายได้  3) เพิม่การสร้างงาน
และสร้างอาชีพ 4) มีคลังข้อมูลและองค์
ความรู้ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพือ่การ
พัฒนา ต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1. มีคลังข้อมูลความรู้ เพือ่การพัฒนา

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

176,579,530        เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS3.1
MS3.2

เอก) รวม 76 รายการ
3. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
และลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล
ปฐมภูมิ ชุมชนมรดก
วัฒนธรรม 30 ชุมชน 
เพือ่พัฒนาคุณค่า
วัฒนธรรม [ABSTRACT
 VALUE] เป็นผลิตภัณฑ์
ศิลปมรดกวัฒนธรรม 
Intangible Cultural 
Heritage Art Made 
Product (ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่า
วัฒนธรรมจาก 30 
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพือ่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 ICHAMP ระดับเพชร
รวม 10 รายการและ
ระดับทอง 240 รายการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (Culture Product of 
Thailand) และสร้างความยัง่ยนืด้านการใช้
ทุนวัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้านการเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วย
วัฒนธรรมไทยระบบ BIG DATA  / 3. ได้
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
โดยบูรณาการทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมา
เพิม่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ / 4. ได้ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาใน
ระดับสูงส าหรับผู้ซ้ือ High-end โดยบูรณา
การทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมาเพิม่มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์
5. ได้ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการน า
วัฒนธรรมของชุมชนมรดกวัฒนธรรม มา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  / 6. ได้
ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการน าวัฒนธรรม
ของชุมชนมรดกวัฒนธรรมจากการประกวด 
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  / 7.
 ผู้ประกอบการชุมชนได้รับต้นแบบบรรจภุัณฑ์
 เพือ่น าไปต่อยอดเพิม่มูลค่าสินค้าด้วยตนเอง
ได้ในระยะยาว

ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยกจิกรรมประกวด 30
 ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพือ่เป็นผลิตภัณฑ์ 
ICHAMP ระดับเพชร 
รวม 10 รายการ
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่ 
ICHAMP ระดับทอง รวม
 240 รายการ
7. CCPOT GRAND 
EXPOSITION : งาน
แสดงและจ าหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ การเจรจา
ธุรกจิเสมือนจริงและ
การสัมมนาทาง
วัฒนธรรมไทยระดับ
นานาชาติ

8. มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด
ในยคุปกติใหม่

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X11 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative 
District) 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
1) โครงการฟืน้ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ที่สาธารณะ / 2) 
โครงการฟืน้ฟูและ
พัฒนาพืน้ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน  3) จดัท า
เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ
เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน
 (Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนายา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจดัท าแผนพัฒนาเมือง/ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกจิ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกบับริบทสถานการณ์ปัจจบุัน  และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกจิใน
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์ 
3. เพือ่สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านการออกแบบด้านธุรกจิ
สร้างสรรค์ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

60,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

2. บ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์  (Business)
1) กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)  / 2) 
กจิกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่น
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พืน้ที่ / 3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายนัก
สร้างสรรค์ในพืน้ที่ชุมชน
 (Creative Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอตั
ลักษณ์ยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Branding) 
1) กจิกรรมส่งเสริมอตั
ลักษณ์ของ

4. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการกระตุ้น
การสร้างธุรกจิในยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างการรับรู้สร้างการจดจ า ใน
รูปแบบการจดังานเทศกาลประจ าเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ 
ยา่นสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ / 2. 
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ / 3. 
กจิกรรมพัฒนาและกระตุ้นยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ยา่นสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยเูนสโก 
 /5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า 
(จากกจิกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่
เป็นยา่นที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่

ยา่นและชุมชน 
(Creative Tour) / 2) 
กจิกรรมสร้างเนื้อหา
และส่งเสริมธุรกจิยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
1) การส ารวจและวิจยั 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจ าปีของเทศกาลฯ
2) ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบกจิกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอยีดของการจดั
เตรียมการส าหรับวันจดั
งาน (Pre-production)
3) บริหารจดัการและ

อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพืน้ที่ของโอกาสทางธุรกจิ
และความเคล่ือนไหวกจิกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการเพิม่รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ฟูพืน้ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นยา่น
เป็นที่รู้จกัและดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพืน้ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกบัเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ที่
และกจิกรรมสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ที่ เป็นพืน้ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยา่งแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่
ได้รับระหว่างการใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์เป็น

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย
พันธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพือ่การจดัเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลยา่นต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

พืน้ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยกุต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกจิได้
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยกุต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย
  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการกา้วสู่การ
จดังานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ที่จริงและบนพืน้ที่ดิจทิัล
6. เกดิเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกจิของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกจิ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกนัสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาฟืน้ฟูเมือง ผ่านการ
จดัท า

กจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ที่ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพืน้ที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพืน้ที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ที่ และนอกพืน้ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
 ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราวเอกลักษณ์ของพืน้ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 
และคุณภาพชีวิตในยา่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกจิใหม่ หรือเกดิการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พืน้ที่ยา่นเป็นพืน้ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกดิโอกาส 
และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกดิช่องทางการขาย

ธุรกจิสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ที่อืน่ๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X12 โครงการ พัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
 (Storytelling To 
branding) 
กจิกรรมการด าเนินงาน
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง / 2) 
ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก่
 สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและยกระดับพืน้ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิม่จ านวนเมือง
สร้างสรรค์ / 2. เพือ่ด าเนินงานพัฒนายา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่าน
การจดัท าโครงการและกจิกรรมน าร่องการ
พัฒนาพืน้ที่ ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อยา่งมีส่วนร่วม / 3. 
เพือ่พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น / 4. เพือ่สร้างเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของไทยกบัเมืองในประเทศ
ต่างๆ อนัน าไปสู่การแลกเปล่ียนประสบการณ์
การพัฒนาและความร่วมมือทางวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่พัฒนาสู่
เมืองสร้างสรรค์  / 2.จ านวนจงัหวัดที่น าทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้าและ
บริการใหม่ (Branding)- จงัหวัดที่ด าเนินงาน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต.ค. 2563 - 

ก.ย. 2564)

25,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

สถานภาพของธุรกจิ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid 19 เป็นต้น / 3) 
ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกบั
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อยา่งมี
ส่วนร่วม จ านวน 15 
พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่น

ต่อเนื่องจากปี 2563 จ านวน 6 เมือง  / 3. 
จ านวนจงัหวัดที่ท าโครงการน าร่องพัฒนาพืน้ที่
 (District prototype testing) ร่วมกบัภาคี
เครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่เศรษฐกจิ
เมืองในสาขาเมืองสร้างสรรค์ตามยทุธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่พืน้ที่แห่งการเป็นจดุหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ในการฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป
ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย  3. 
เพือ่ให้จงัหวัดเมืองรองสามารถน าองค์ความรู้
และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้าง 
Story Telling ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์
ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทยแ์นวโน้ม
การบริโภคของตลาด และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. เกดิพืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย อนัตอบโจทยต่์อ
เป้าหมายขับเคล่ือนพืน้ที่เมืองเศรษฐกจิ ตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ ที่สามารถขยายผลไปยงัพืน้ที่อืน่ได้
 / 2. สร้าง Branding และกระบวนการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของพืน้ที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญในการพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การ
ลงทุน และการจา้งงานจากการพัฒนาสินค้า
และบริการภายใต้ Branding ของท้องถิ่น / 3.
 เกดิแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลให้เกดิการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน /4. สร้างความต่ืนตัวและความ
เคล่ือนไหวในวงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่าน
การจดัท ากจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
และการประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และ
เกิิดเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบัการออกแบบและอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่

เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการพัฒนา
พืน้ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกนั และ
ร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจา้ภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

BR1302X13 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกีย่วกบัแนวทางในการ
พัฒนาจงัหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จงัหวัดกระบี่ จงัหวัด
นครราชสีมา และจงัหวัด
เชียงราย 
1) จดักจิกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัประโยชน์
ทั้งด้าน

เป้าหมาย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูิใจในวฒันธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมือ
ในการด าเนนิชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง โดยน ามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมา
สร้างใหเ้กิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับทอ้งถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

เศรษฐกจิและด้านสังคม
 ที่จงัหวัดจะได้รับจาก
การช่วยกนัผลักดันให้
เป็นเมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ายศิลปิน 
เครือข่ายด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X14 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
กจิกรรม
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก 
ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบัสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกนั
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ฐาน

ด าเนินโครงการเพือ่สร้างและบ่มเพาะนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งน าศักยภาพการ
สร้างสรรค์ที่เกดิขึ้น ช่วยชุมชนที่ยงัขาดความ
เข้าใจพืน้ฐานด้านการออกแบบ และพร้อมใน
การต่อยอดการน ากราฟิกดีไซน์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในปีนี้
การด าเนินโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยงัขาดอตั
ลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ที่เด่นชัด 
น่าสนใจ และน่าจดจ า เป็นพืน้ที่เป้าหมาย
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรขศิลป์ ไม่
น้อยกว่า 5 คร้ัง  2. บันทึกเทปและผลิต
รายการชนช้างกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 ตอน  3.
 งานด้านเรขศิลป์ถูกใช้ในการพัฒนาสินค้า
และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

ผสมผสานกบัมติทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่แกสิ่นค้าและ
บริการของชุมชน เกดิ
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกนั

พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 
สาขาเรขศิลป์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดย
เรียนรู้ถึงอตัลักษณ์ของชุมชน อาทิ การสร้าง
เสน่ห์จากอตัลักษณ์ของแต่ละพืน้ที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป์)  2. สินค้าและ
บริการของชุมชนที่เข้าร่วม ได้รับการสร้าง
เสริมมูลค่า 

BR1302X15 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้ม
และทิศทางการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายด้วยผ้า
ไทยจากชุมชน/กลุ่มที่
ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการ เพือ่ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมผ้า
ไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น าแนวคิดในการเพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ทีสาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม
เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่ 
น าไปสู่การเพิม่รายไดของชุมชนและท้องถิ่น /
 2. เพือ่กระตุ้นปลูกจติส านึกให้ประชาชนเกดิ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กระตุ้นให้เกดิการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อยา่งยงัยนื / 3. ส่งเสริมการใช้มรดกทาง
วัฒนธรรม ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความมั่งค่ัง มั่งคง และยัง่ยนืทั้งทางเศรษฐกจิ
สังคม และวัฒนธรรมให้กบัชุมชน / 4. เพือ่
เป็นการต่อยอดจากการรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง / 5.เพือ่เป็นการน า
แนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

กรมส่งเสริมวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทย / 6. เพือ่สร้าง
ความตระหนักและกระตุ้นให้เกดิภาพลักษณ์ที่
มีความทันสมัยให้แกว่งการผ้าไทย / 7. เพือ่
สร้างรายได้ให้เกดิแกชุ่มชน/กลุ่มที่ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิการพัฒนาและเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม เพือ่
การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมให้
เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ อกีทั้งจะน ามาสู่การ
เพิม่รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น / 2. 
ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น / 3. เกดิกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทั้งทาง
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเอง
 / 4. องค์ความรู้แนวโน้มและทิศทางผ้าไทย
และการออกแบบเคร่ืองแต่ง

กายด้ายผ้าไทยสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยได้รับ
การต่อยอดแนวคิดที่เป็นสากลเพิม่มากขึ้น / 
6. วงการผ้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยยิง่ขึ้น /
 7. ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และผู้ประกอบการ
ด้านผ้าไทย มีรายได้เพิม่มากขึ้น

กรมส่งเสริมวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X16 โครงการ บริหารจดัการ
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1.  กจิกรรมห้องคลัง
ความรู้ 
1) กจิกรรมห้องคลัง
ความรู้ ในเร่ืองการ
พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของมนุษย์
 Fulfill Development
2) งานเทศกาลหนังสือ 
LIT  Fest โดยมิวเซียม
สยาม ร่วมกบั 
ส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
และเครือข่าย จดังาน
กจิกรรมเทศกาลหนังสือ
สนุก LIT Fest
3) จดักจิกรรมห้องคลัง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิว
เซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศัย
นอกห้องเรียนแนวใหม่ภายใต้แนวคิด 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) 
รวมถึงการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม และสนองตอบการใช้บริการในพืน้ที่
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
ที่หลากหลาย
2. เพือ่พัฒนางานบริการด้านพิพิธภัณฑ์ที่
สนับสนุนให้เกดิกระบวนการเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ได้แก ่ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์สังคม) และห้องปฏิบัติการเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/วัตถุจดัแสดง
"เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
เป้าหมาย/ผลผลิต

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

37,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

ความรู้ในหัวข้อ 
“หนังสือประวัติศาสตร์
ที่ส่งออกมาจากบ้าน
ของกนัและกนั”
4) บริการด้านพืน้ที่ เพือ่
กจิกรรมที่จดัในห้องคลัง
ความรู้ ลักษณะเป็นการ
ใช้พืน้ที่เพือ่การเรียนรู้  
Learning Space
5) ห้องคลังความรู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นที่
ปรึกษาในการจดัต้ัง
ห้องสมุดวัดบวรนิเวศ 
และได้มีการจดัประชุม
ผู้เกีย่วข้องทั้งจากภาคี
ห้องสมุดหลายแห่ง
2.งานห้องปฏิบัติการเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/ 
วัตถุจดัแสดง 
1) ด าเนินการต่ออายุ

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบที่สามารถให้บริการแกผู้่เข้าชมให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีอยา่งเท่า
เทียมกนั พร้อมบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการที่มีข้อมูล
เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และสังคม รวมไปถึงเป็นพืน้ที่แหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้บริการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ครบวงจร 
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกนัเชิง
อนุรักษ์และรักษาโบราณวัตถุ/วัตถุพิพิธภัณฑ์ 
เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

กรมธรรม์ประกนัภัย
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
2) ด าเนินการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานภายนอกที่ขอ
ความอนุเคราะห์
3) ด าเนินการจดัพิมพ์
และเผยแพร่จดหมาย
ข่าวของห้องคลัง
โบราณวัตถุฯ
4) ด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล เขียน
บทความ ตรวจสอบ
เนื้อหา รวมถึงการ
ออกแบบรูปเล่ม เพือ่
จดัท าจดหมายข่าวของ
ห้องคลังโบราณวัตุฯ
3.งานวิจยัวัสดุในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองปั้นดินเผา

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X17 โครงการ ขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ภูมิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การจดัท าพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
1) การจดัสร้างต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
2) การจดัท าแผนแม่บท
ในการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2. กจิกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
1) กจิกรรมความร่วมมือ
กบัต้นแบบพิพิธภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1. ขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่
ภูมิภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กบั
คนในสังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขยายผล
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ระบบที่มีคุณภาพและยัง่ยนื
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความ
ร่วมมือในการพัฒนา องค์ความรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้การด าเนินงานของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery 
Museum Network)
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่พัฒนาตามระบบ
 Discovery Museum จ านวน 1 แห่ง
2. เกดิแผนแม่บทในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
รูปแบบ Discovery Museum จ านวน 2 แห่ง
3. กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดองค์
ความรู้กบัเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
 โดยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

38,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

2) การจดักจิกรรมขยาย
ผลเพือ่เป็นต้นแบบ 
(Node) ในภูมิภาค (4 
ภาค)
3. การติดตาม
ความกา้วหน้าให้
ค าปรึกษาและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
 จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ไปสู่
ภูมิภาค ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ระบบพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์อยา่งได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
3. เกดิเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network) ที่ร่วมสร้าง
มาตรฐานในการเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ให้กบัประชาชนชาวไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกดิวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
ในสังคมไทย อยา่งยัง่ยนื

BR1302X18 โครงการ ปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ของ
ประเทศภายในบริเวณ
สวนป่า "เบญจกติิ" (งบ
ผูกพัน 600,000,000)
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. พัฒนาและปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ ภายใน
บริเวณสวนป่า“เบญจกิ
ติ”  ให้เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้แห่งชาติ ซ่ึง
กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง และ
กองทัพบกมีความ
ร่วมมือกนัในการร่วม
ด าเนินการสร้าง สวนป่า
 “เบญจกติิ” ให้เป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้าง และจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ 
“OKMD 21” ที่เหมาะสมกบับริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกายภาพของ การใช้พืน้ที่ 
และรูปแบบองค์ความรู้
2. เพือ่จดัต้ังและพัฒนา “ศูนยก์ารเรียนรู้ 
OKMD 21” ซ่ึงมีความเหมาะสมกบับริบท
ของประเทศไทย ทั้งใช้เชิงกายภาพของการใช้
พืน้ที่ และเป็นที่รวบรวมและคัดสรรค์องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางและรูปแบบการบริหารจดัการ โมเดล
ธุรกจิ การจดัแบ่งพืน้ที่การให้บริการ และ
หมวดหมู่องค์ความรู้ของศูนยก์ารเรียนรู้
3. เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และสามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อมโยงจากใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์อยา่งมี
รูปธรรม
4) เพือ่พัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้ 
(Knowledge Hub) แห่งอนาคต แหล่งรวม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

        120,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ 
และพัฒนาพืน้ที่ส่วน
ต่างๆ ภายในสวนฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ส าหรับให้
ประชาชนมาใช้บริการ 
ใช้ประโยชน์ในกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในปี 2565 ภายหลังการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนา
สวนสาธารณะที่ส าคัญ
ของกรุงเทพมหานครเพือ่
เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
 สมเด็จพระนางเจา้
สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
 ซ่ึง สบร. จะร่วมมือ

ภูมิปัญญาด้ังเดิม และความเป็นมาของการ
การพัฒนาประเทศ (Thai Civilization) และ
ต่อยอดองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพือ่
กระตุ้นให้เกดิการพัฒนาศักยภาพ และทักษะ
ของประชาชนทุกช่วงวัยในการประกอบอาชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ และสังคมของ
ประเทศให้กา้วไปข้างหน้าโดยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และค้นพบ
ศักยภาพของตนเองได้ 
6) เป็นศูนยก์ลางที่เชื่อมโยงกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัประชาชน
ในทุกช่วงวัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิความคุ้มค่าของโครงการจากรายได้ที่
เป็นตัวเงินและค่าใช้จา่ยที่ประหยดัได้ 
ประมาณการวงเงินรวมปีละ 700 ล้านบาท
2. การสร้างพืน้ที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่ดี
 ส าหรับประชาชน ชุมชน ที่อยูบ่ริเวณโดยรอบ
3. สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ส าคัญส าหรับ

พัฒนาพืน้ที่ส่วนหนึ่งใน
บริเวณ สวนเบญจกติิ ให้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
แห่งชาติ หรือแหล่ง
เรียนรู้ของประเทศ
2. จดักจิกรรมให้เด็ก 
เยาวชน ครู อาจารย ์
เข้ามาใช้บริการการ
เรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้
แห่งชาติ เพือ่ให้เกดิการ
เชื่อมโยงความรู้กบั
หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบ เช่น การจดั
กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
 การอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กบั 
นิสิตนักศึกษา

ประเทศไทยหลายประการ อาทิ การเป็น 
New Tourist Destination โดยเป็น 
Landmark แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ, การขับเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาล, ต้นแบบของศูนยก์ารเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงของอาคาร
ประวัติศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบ และองค์ความรู้สมัยใหม่

BR1302X19 โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ 
(Knowledge Portal)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ 
e-learning, ระบบ 
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกบัหน่วยงาน
เครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
 search และ 
customer 
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่สังเคราะห์
องค์

เพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบห้องสมุด
ออนไลน์ระดับชาติที่เป็นช่องทางในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจาก
แพลตฟอร์มที่ให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพที่
จะเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานทาง
ปัญญาที่จะเป็นการพัฒนาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศแล้ว ประชาชน
จะได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้พัฒนา
ตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จดัท าระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Data 
Management System) จะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ จากทั่วโลก และองค์กร
เด่นๆ ในประเทศ ครอบคลุมองค์ความรู้
หลากหลายศาสตร์ทุกแขนง เพือ่ให้ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้อยา่งไร้ขีดจ ากดั
2. จดัท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน 
(Intelligent System และSearch Engine)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

28,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ความรู้ด้านต่างๆ เช่น 
ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้ 
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
ส้ันและระยะยาวใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้
1) คลิปวิดีโอ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น
2) องค์ความรู้ใน
รูปแบบดิจทิัลคอน
เทนต์/e-books 2000 
ชิ้น
3) องค์ความรู้ในรูปแบบ

 จะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
ได้อยา่งรวดเร็วเพือ่น าไปพัฒนาองค์ความรู้
และระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้อยา่งสูงสุด
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จ านวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง (คน/ปี)
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เพือ่
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ รวมถึง
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จ านวนไม่
น้อยกว่า 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตร
การเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 online course 20 
หลักสูตร
4) อนิโฟกราฟิก และ
บทความออนไลน์ 
ส าหรับการจดัท า Digital
 Marketing จ านวนไม่
น้อยกว่า 200 ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

BR1302X21 โครงการ พฒันาระบบ
บริการเอกสารจดหมาย
เหตุเพือ่ประชาชน 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จดัท าข้อก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบบริการเอกสาร
จดหมายเหตุเพือ่
ประชาชน
2. พฒันาระบบจดัท า
คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ และจดัท า
บัญชีข้อมูลทรัพยากร
ด าเนินการแปลงข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ดิจทิัล
3. จดัท าน าเข้าข้อมูล 
และการเผยแพร่และ
ให้บริการข้อมูล
4. ประชาสัมพนัธเ์พือ่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนาศักยภาพการให้บริการข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ให้อยูใ่นรูปแบบของหอ
จดหมายเหตุดิจทิัล
3. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
ทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุก
ระดับ รวมถึง ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความ
บกพร่องประเภทต่าง ๆ
4. เพือ่อนุรักษ์  จดัเกบ็  แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่  ที่สามารถอา้งองิข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สามารถเชื่อถือได้  ทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจยั  ในทุกแขนงวิชา 
5. เพือ่ให้มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฐานข้อมูลหลักของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

35,995,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

และระบบสืบค้นเพือ่การบริการประชาชนที่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จดัท าพัฒนาระบบให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ ด้วยระบบดิจทิัล
2. ด าเนินการแปลงข้อมูล ทรัพยากรข้อมูล
บัญชีเอกสาร ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผน
ที่ ภาพถ่าย เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นดิจทิัลและน าเข้า
เอกสารจดหมายเหตุของส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ
3. พืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัลรวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากดัเพศ อาย ุและวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุดิจทิัลที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนา และ
เป็นมรดกวัฒนธรรมสามารถน าไป สร้างสรรค์
 ต่อ

ยอด และเพิม่คุณค่าในเชิงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ สังคม การศึกษา ฯลฯ ได้อยา่ง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกนั และสามารถจดัเกบ็
รักษาต้นฉบับคงอยูต่ามสภาพเดิมและมีอายุ
ยนืยาวได้รับการอนุรักษ์อยา่งถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เอกสารจดหมายเหตุ บัญชีเอกสาร 
ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผนที่ ภาพถ่าย 
เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ ได้รับการแปลง
เป็นดิจทิัลน าเข้าสู่ระบบเพือ่ให้บริการ 
สามารถจดัเกบ็ทรัพยากรต้นฉบับได้อยา่ง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ และ สถานที่
ให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ แก่
ประชาชน สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการ
ประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ สามารถ
ให้บริการแกป่ระชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพือ่การศึกษา ค้นคว้า
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว

BR1302X22 โครงการ พัฒนาบริการ
ห้องสมุดดิจทิัล หอสมุด
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ
๑) ในส านักหอสมุด
แห่งชาติ, ๒) ในหอสมุด
แห่งชาติส่วนภูมิภาค
2. การบ ารุงรักษา
1) ห้องสมุดอตัโนมัติ, 
2) ระบบ e-service, 
3) ระบบดิจทิัล, 
4) ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาต่อยอดโครงการห้องสมุดดิจทิัล
ในงบประมาณปี 2560 ให้มีความต่อเนื่องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพือ่ปรับปรุงการบริการของหอสมุด
แห่งชาติให้อยูใ่นรูปแบบของห้องสมุดดิจทิัลที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพือ่สร้างสรรค์ ต่อยอด เพิม่คุณค่าให้กบั
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่นหอสมุด
แห่งชาติ
4. เพือ่อนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลที่เป็น
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่นหอสมุด
แห่งชาติให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอธัยาศัยที่
ทันสมัยของประชาชนในชาติ
6. เพือ่พัฒนาพืน้ที่การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัล รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์
ภายในหอสมุดแห่งชาติให้ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

33,680,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

7. เพือ่ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลของประชาชนใน
ชาติ
เป้าหมาย 
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกสารต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ ได้แก ่หนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เกา่ สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่าย ได้รับการแปลงให้อยูใ่น
รูปแบบดิจทิัล
2. มีห้องสมุดดิจทิัลส าหรับการจดัเกบ็
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อยา่งสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
3. พืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัลรวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากดัเพศ อาย ุและวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เอกสารต้นฉบับของ
หอสมุดแห่งชาติ ได้แก ่หนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เกา่ สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่ายของหอสมุดแห่งชาติได้รับ

การแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจทิัล
2. มีห้องสมุดดิจทิัลที่จดัเกบ็ทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัลที่มีคุณค่า ที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
การให้บริการประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ
3. มีพืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัล รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน
หอสมุดแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว
4. ประชาชนในชาติสามารถน าทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัลที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของ
ชาติไปสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่าใน
เชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ สังคม การศึกษา
 ฯลฯ ได้อยา่งทั่วถึงและเท่าเทียมกนั
5. ทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชาติคงอยูต่ามสภาพเดิมและมีอายยุนืยาว

BR1302X23 โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแห่งการอา่นและ
การเรียนรู้
กิจกรรม
1. จดัท าส่ือรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างสรรค์บรรยากาศ
เมือง
2. สนับสนุนการจดั
กจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การจดัเวที
สาธารณะเพือ่พูดคุย
แลกเปล่ียนระดม
ความคิด การจดั
กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
3. จดักจิกรรมอา่น
มาราธอน ณ เมืองภูเกต็

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมการอา่นในระดับเมืองหรือ
จงัหวัด ให้ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอา่นหนังสือ
และการแสวงหาความรู้ และมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของจงัหวัดพืน้ที่เป้าหมาย
2. สนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครภูเกต็ ให้สอดรับกบัการได้รับ
เลือกให้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่า
ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยเูนสโก 
(UNESCO GNLC)
เป้าหมาย
1. ประชาชนเกดิพฤติกรรมการอา่น ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอา่นและเล็งเห็นคุณค่า
ของหนังสือ
2. เกดิเครือข่ายส่งเสริมการอา่นและการ
เรียนรู้ในจงัหวัดภูเกต็ที่จะมีการท างานร่วมกนั
อยา่งยัง่ยนืภายหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
เกดิการมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง เกดิ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

5,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

กรมศิลปากร

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

เครือข่ายส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู้ที่จะ
ท างานร่วมกนัต่อไปอยา่งยัง่ยนื เกดิอตัลักษณ์
ใหม่ของจงัหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพียงการแข่งขันวิ่ง
นานาชาติ Phuket Marathonแต่ยงัมีPhuket
 Readathon ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมงานด้านการศึกษา นอกเหนือไปจาก
จดุเด่นด้านการท่องเที่ยว กฬีา และวัฒนธรรม
ของจงัหวัด

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

BR1302X24 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile)
กิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
กจิกรรมและชุด
นิทรรศการเคล่ือนที่ 
“Muse Mobile” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
จงัหวัด และท้องถิ่น
ในพืน้ที่ 3 จงัหวัด ภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปิดเวทีกจิกรรมและพืน้ที่แห่งการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยได้ทั้งสาระและ
ความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาคอนัเป็นการขยาย
โอกาสการเรียนรู้ให้กบัโรงเรียน เด็กและ
เยาวชนที่อยูต่ามภูมิภาค
2. เพือ่บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และส่งเสริมให้เข้าใจประวัติศาสตร์และ
ตระหนักรักในท้องถิ่นของตนอนัจะน าไปเป็น
พืน้ฐานในการสร้างอนาคตที่ยัง่ยนืในสังคม
แห่งการเรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของ 
Discovery Museum ร่วมกบัพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในพืน้ที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
1.  มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จดัการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่
 3 แห่ง / 2.  จ านวนผู้เข้าใช้บริการและเข้า
ร่วมกจิกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ รวม
ไม่น้อยกว่า 60,000 คน  / 3.  ผลประเมิน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

13,300,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นิทรรศการเคล่ือนที่ และเกดิความสนใจที่
จะต่อยอดโดยการศึกษาหาความรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ /  2.  ประชาชนในภูมิภาคมีความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองและ
ภูมิภาคอืน่ๆ ของประเทศไทย / 3.  เกดิความ
ร่วมมือกบัเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และหน่วยงานในภูมิภาคในการ
ส่งต่อแนวคิด Discovery Museum"

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X25 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิน้
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ชิน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อยา่งน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้  
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน 
ผลทีค่าดว่าจะเกิด
เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
เล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้
ดชันีชี้วัดความส าเรจ็
เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่อยูโ่รงเรียนใกล้เคียง
สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 14 แห่ง จ านวน 
1,680 คน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

6,200,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X26 โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยดิีจทิัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
การด าเนินการ : การ
พัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี
 AR Code QR Code, 
Virtual Reality และ 
3D 
กิจกรรม
1. จดัเตรียมข้อมูล 
จดัท าบัญชี จดัท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จดัท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาองักฤษ หรือภาษา

วัตถุประสงค์
1. จดัท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code 
และ Virtual Reality จ านวน 25 แหล่ง
โบราณสถาน ทั่วประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจยัของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย:  
ผลผลิต:

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.2 

อืน่ๆ และจดัท าการ
จ าแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่ก าหนด
3. จดัท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ   จดัท าเป็น
สามมิติ
5. งานพัฒนาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
 แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูล

1. จดัท าข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2. จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
องักฤษ ฯลฯ เป็นต้
3. ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปากรจดัท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจงูใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
3. ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกจิ ได้หลากหลาย กอ่ให้เกดิรายได้ 
และความมั่นคง
4. สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูสื่บไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง

ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกจิ ได้หลากหลาย
 กอ่ให้เกดิรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป

BR1302X27 โครงการ พัฒนาต่อ
ยอดทนุทาง
วฒันธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ยืน (บวร On
 Tour) ของชุมชน
คุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลัง
บวร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมฯ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ ด้วยการ
น าทุนทางวัฒนธรรมและข้อมูลองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดให้เกดิคุณค่า
และมูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ / 2. เพือ่ให้ชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชน
ภายหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้
ผ่านพ้นไป
3. เพือ่ให้เกดิการบูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และผู้น าพลังบวร 
ในการพัฒนาชุมชนให้เกดิความเข้มแข็งอยา่ง
ยัง่ยนื / 4. เพือ่ให้เกดิชุมชนคุณธรรมฯ บวร 
On Tour ที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ พร้อม
เป็นต้นแบบความส าเร็จและขยายผลไปสู่
ชุมชนอืน่ๆ / 5. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเจา้บ้านที่ดี และ
ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มีรายได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

76,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

กรมศิลปากร

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. กจิกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น าพลังบวร เพือ่
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื ภายใต้
แนวคิด “บวร On Tour”
1) จดักจิกรรมอบรมผู้น าพลังบวร เพือ่พัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
เป็นเจา้บ้านที่ดี ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง
อยา่งยัง่ยนื (บวร On Tour)
1) จดัท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
เพือ่ใช้ในการพัฒนาต่อยอด  2) การคิดค้น 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนาเส้นทาง และกจิกรรม
การท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
  4) พัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงความโดดเด่น และอตัลักษณ์ของชุมชน 
5) พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร

จ านวน 1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
2. ผู้น าพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ จ านวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร 
ได้รับการฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภาย
หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 2. ผู้น า
พลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ สามารถบริหารจดัการการท่องเที่ยว
ชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนื
 / 3. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นเจา้
บ้านที่ดี และได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มี
รายได้เพิม่ขึ้น / 4. ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นได้รับต่อยอดให้เกดิคุณค่า และ

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ สามารถสร้างเศรษฐกจิ
ชุมชนได้อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยนื
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ฟู เยยีวยา 
ทางเศรษฐกจิ ภายหลังจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้
ผ่านพ้นไป โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกดิคุณค่า และมูลค่า
อยา่งสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง
อยา่งยัง่ยนื 
๒. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาต่อยอด มีกจิกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กบัชุมชน 
๓. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ มีความรัก 
ความภูมิใจและมีความเป็นเป็นเจา้ของชุมชน
จากการ
ใช้ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

มาสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ 
และท าให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณค่า และ
มูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้ชุมชนอืน่ๆ
 ได้ศึกษาเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิ
สังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกดิคุณค่าและมูลค่า
อยา่งสร้างสรรค์

BR1302X28 โครงการ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 (Cultural Product of
 Thailand : CPOT)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การส ารวจข้อมูล
ชุมชน ในพืน้ที่ 7๗ 
จงัหวัด
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่พัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกจิ
3. การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 150 ชุมชนในพืน้ที่ 77 
จงัหวัด
3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและเพิม่ศักยภาพของชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วย
การอบรมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การ
ผลิต เพือ่เพิม่คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชยใ์นระดับสากล
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการน าเอาทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และสามารถต่อยอด
กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน
3. เพือ่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นให้ชุมชนเกดิจติส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ร่วมกนัอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรมของชาติในคงอยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเผยแพร่

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

21,866,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ออนไลน์และออฟไลน์
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.com
6. กจิกรรมการออกร้าน
ในงานแสดงสินค้า
ระดับชาติ จ านวน 5 คร้ัง
7. จดัท าหนังสือหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย   ให้
เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา
2) เพิม่รายได้ 
3) เพิม่การสร้างงานและสร้างอาชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม เพือ่การพัฒนาต่อยอด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนชาวไทยเกดิความตระหนัก เห็น
คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรม
๒. สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาต่อยอด เพิม่ช่องทาง
และโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมมี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมเพิม่มากขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการน ามรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นแรง

ของชุมชนในท้องถิ่น 4 
ภูมิภาคจ านวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่วางแผน
และติดตามงาน

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เกดิ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการประกอบการ
5. เกดิการน าเอาเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของ
ชุมชน มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสามารถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที่ชุมชนทั่ว
ประเทศ

BR1302X29 โครงการ ขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การส่งเสริม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เพือ่เพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิโดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมและซอฟท์
พาวเวอร์ (Soft Power)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การร่วมผลิต
ภาพยนตร์ หรือ 
วีดิทัศน์ที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และความสง่า
งามของวัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมการการ
ท่องเที่ยว การใช้สินค้า
และบริการไทย 10 
โครงการ/เร่ือง
2. การบริหารจดัการ
โครงการฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเป็นเสมือนเคร่ืองมือ
ซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ในการสร้าง
อทิธิพลต่อความคิดของประชาชนไทยได้
ภาคภูมิในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
 สร้างพลังบวกสร้างความรัก ความสามัคคี 
หลอมรวมจติใจของประชาชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ไทยให้เป็นระบบและก าหนดทิศทาง เพือ่
การต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กบัธุรกจิ
บันเทิงหรือการท่องเที่ยว
3. เพือ่สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกนั
ในการท านุบ ารุงสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างมรดกภูมิปัญญาของชาติ รวมถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบัเยาวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศอยา่ง
ยัง่ยนื โดยเน้นให้ประชาชน มีความสมบูรณ์
พูนสุขและภาคภูมิใจ5. เพือ่ให้บุคลากรด้าน
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

205,800,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ไทยผลิตผลงานที่มีคุณค่า มีคุณภาพในการ
ผลิตและสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล 
6. เพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่สินค้าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
7. เพือ่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ดีงามของ
ไทยผ่านส่ือคอนเทนท์สู่สายตามชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และท าให้ประชาชนต่ืนตัวต่อ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมยิง่ขึ้น
เชิงปริมาณ  ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
อยา่งน้อย 10 โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ชมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชาวไทยและ
ต่างประเทศ ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล
2. มีการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหา
สอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการส่งเสริมความสามัคคีและ

ความรักชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ต่อส่วนรวม
3. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ของไทยได้รับการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางทั้งระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
และธุรกจิต่อเนื่อง สามารถจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น เป็นการ
เพิม่มูลค่าทางธุรกจิ ขยายตลาดภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ไทย และเป็นการยกระดับขีเค
วามสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเพิม่
มากขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมความสามัคคีและความ
รักชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้
อยา่งมีประสิทธิผลอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย ๑๐
 โครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X30 โครงการ ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย CPOT
และยกระดับต่อยอด
ทางการตลาดให้กบั
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. การพัฒนายกระดับ 
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย 
(Community Cultural
 Product of Thailand
 : CCPOT) ระดับโทเป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 (Cultural Product of
 Thailand : CPOT)
2. จดัอบรมให้ความรู้ 
โดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural
 Product of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural 
Product of Thailand : CPOT) 
2. เพิม่ศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการอบรม
พัฒนาทักษะด้านการออกแบบการผลิต เพือ่
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สามารถแข่งขันได้
ในเชิงพาณิชยใ์นระดับสากล
3. เพือ่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นให้ชุมชนเกดิจติส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นร่วมกนัอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

วัฒนธรรม
3. การเชื่อมโยงขยาย
ตลาดและเพิม่ช่องทาง
การตลาด ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
5. จดัท าค าขอรับความ
คุ้มครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
คัดเลือกให้พัฒนาสินค้า 
อยา่งน้อยสินค้าละ 1 
ค าขอ

วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายทั้ง
ในและต่างประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 ที่มีอยูเ่ดิมและจากการพัฒนายกระดับของ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ(ท่องที่ยว) 
ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิม่ จากความคิดสร้างสรรค์
 ผสานทุนชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
เชิงปริมาณ
1.ประชาชนทั่วประเทศ รวม 7,600 ราย      
มีส่วนได้เสียในโครงการ
2.ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 76 ราย เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจติสานึกค่านิยมวัฒนธรรมไทย       
จากรากฐานสู่สังคมประเทศ 
2.สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง       
 สู่ภูมิภาคโลก

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

3.เกดิการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย ธรรมชาติ
ด้วยองค์ร่วมทางวัฒนธรรม 
4.สร้างแรงบันดาลใจในการน าต้นทุน 
วัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์พัฒนา ประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
อนัเป็นเอกอตัลักษณ์ที่ไม่มีวันหมดให้เป็น
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. สร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าและบริการชุมชน
อนัสอดรับกบัสภาวะการณ์ทางการตลาดมห
ภาคยัง่ยนืที่มุ่งเน้นการบริโภคในประเทศ
3. น ามรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เกดิความมั่นคงยัง่ยนืทาง
วัฒนธรรมและภาคสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้างเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็งกอ่ความ
มั่นคงสู่ความยัง่ยนืของประเทศ
5. กระตุ้นและสร้างการตระหนักเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการน าทุน
ทางวัฒธรรมของชาติมาใช้สร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกจิและการกนิดีอยูดี่ของคนในชาติ

BR1302X31 โครงการสร้างมูลค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกจิท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินการ
1. กจิกรรมลงส ารวจ
พืน้ที่เป้าหมาย 10 
จงัหวัด
2. กจิกรรมการบรรยาย
 Value Creation + 
Story-Telling และรับ
สมัครผู้ประกอบการที่
สนใจ
3. กจิกรรมการให้
ค าปรึกษา Value 
Creation เพือ่พัฒนา
ธุรกจิ
4. กจิกรรมการจดัท า
องค์ความรู้และน าเสนอ
 40 สินค้า/บริการ 
(อาหาร หัตถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นให้พัฒนา
อยา่งกา้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร
และหัตถกรรมในท้องถิ่น สามารถพัฒนาและ
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าและบริการ ด้วย
การสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ที่เป็น
สากล
เป้าหมาย
ผลผลิต 
1. จ านวนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน และ/หรือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ / 2. จ านวนสินค้า หรือ 
บริการที่ได้รับการยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงาน (อาหาร หัตถกรรม) 
ผลลัพธ ์
1. เกดิการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าและ
คุณค่า (Value Creation) ให้แกสิ่นค้าและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

50,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

บริการท้องถิ่นไทยในมิติวตัถุดิบ-กระบวนการ
ผลิต-กระบวนการออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้างเร่ืองราว-
กระบวนการส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการ
พฒันาทีใ่ช้ศาสตร์นวตักรรม ศาสตร์วสัดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอด
ห่วงโซ่กระบวนการผลิต
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกบัสินค้าท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น่ เกาหลี ไต้หวนั
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับการ
ยกระดับและปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้
พฒันาอย่างกา้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและหัตถกรรมใน
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม พฒันา และต่อยอด
สินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. สินค้าและบริการได้รับการสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ทีเ่ป็น
สากล

BR1302X32 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative 
District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
๑) โครงการฟืน้ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ที่สาธารณะ
๒) โครงการฟืน้ฟูและ
พัฒนาพืน้ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน
3) จดัท าเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะเพือ่ใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
(Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนายา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจดัท าแผนพัฒนาเมือง/ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกจิ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกบับริบทสถานการณ์ปัจจบุัน และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกจิใน
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์ 
3. เพือ่สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านการออกแบบ ด้านธุรกจิ
สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

60,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
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MS x.x
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ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

2. บ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์  (Business)
๑) กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)
2) กจิกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่น
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พืน้ที่
3) กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ายนักสร้างสรรค์
ในพืน้ที่ชุมชน (Creative
 Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอตั
ลักษณ์ยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Branding) 
๑) กจิกรรมส่งเสริมอตั
ลักษณ์ของยา่นและ
ชุมชน (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้างเนื้อหา

4. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการกระตุ้น
การสร้างธุรกจิในยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างการจดจ าใน
รูปแบบการจดังานเทศกาลประจ าเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่
ยา่นสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ 
2. ฐานข้อมูลธุรกจิยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนาและกระตุ้นยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ยา่นสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยเูนสโก 
5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า (จาก
กจิกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่

และส่งเสริมธุรกจิยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
๑) การส ารวจและวิจยั 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจ าปีของเทศกาลฯ
2) ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบกจิกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอยีดของการจดั
เตรียมการส าหรับวันจดั
งาน (Pre-production)
3) บริหารจดัการและ
ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย

เป็นยา่นที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่
อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพืน้ที่ของโอกาสทางธุรกจิ
และความเคล่ือนไหวกจิกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการเพิม่รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ฟูพืน้ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นยา่น
เป็นที่รู้จกัและดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพืน้ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกบัเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ที่
และกจิกรรมสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ที่ เป็นพืน้ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยา่งแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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พันธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพือ่การจดัเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลยา่นต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ได้รับระหว่างการใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์เป็น
พืน้ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยกุต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกจิได้
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยกุต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย
  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการกา้วสู่การ
จดังานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ที่จริงและบนพืน้ที่ดิจทิัล
6. เกดิเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกจิของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกจิ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกนัสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิสร้างสรรค์

 และการพัฒนาฟืน้ฟูเมือง ผ่านการจดัท า
กจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ที่ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพืน้ที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพืน้ที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ที่ และนอกพืน้ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
 ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราวเอกลักษณ์ของพืน้ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 
และคุณภาพชีวิตในยา่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกจิใหม่ หรือเกดิการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พืน้ที่ยา่นเป็นพืน้ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกดิโอกาส

 และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกดิช่องทางการ
ขายธุรกจิสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ที่อืน่ๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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BR1302X33 โครงการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
 (Storytelling To 
branding)
กจิกรรม
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง
2) ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก่
 สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและยกระดับพืน้ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิม่จ านวนเมือง
สร้างสรรค์ 
2. เพือ่ด าเนินงานพัฒนายา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการจดัท า
โครงการและกจิกรรมน าร่องการพัฒนาพืน้ที่ 
ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อยา่งมีส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น
4. เพือ่สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของไทย
กบัเมืองในประเทศต่างๆ อนัน าไปสู่การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาและความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
กจิกรรม
๑. การส ารวจขั้นปฐมภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

25,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

  สถานภาพของธุรกจิ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid19 เป็นต้น
3) ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกบั
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อยา่งมี
ส่วนร่วม จ านวน15 พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่น
สร้างสรรค์ (Creative

๑) ด าเนินการคัดเลือกพืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง จ านวน 8 แห่ง
๒) ด าเนินการส ารวจขั้นปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก ่สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  สถานภาพของประชากร  
สถานภาพของธุรกจิสถาบันการศึกษา  ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ โอกาสในการฟืน้ฟู
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ Covid19 เป็นต้น
๓) ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ ศักยภาพที่
โดดเด่น เทียบเคียงกบักรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิดและทดสอบแนวคิด
การพัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่เมืองสร้างสรรค์
อยา่งมีส่วนร่วม จ านวน 15 พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่นสร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรมเครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมืองสร้างสรรค์
เป้าหมาย

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

 District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ที่พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 
2.จ านวนจงัหวัดที่น าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็น Story Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบ
รนด์สินค้าและบริการใหม่ (Branding)- 
จงัหวัดที่ด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 
จ านวน 6 เมือง 
3. จ านวนจงัหวัดที่ท าโครงการน าร่องพัฒนา
พืน้ที่ (District prototype testing) ร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่เศรษฐกจิเมืองในสาขาเมือง
สร้างสรรค์ตามยทุธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่พืน้ที่แห่งการเป็นจดุหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ในการฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป

ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย 
3. เพือ่ให้จงัหวัดเมืองรองสามารถน าองค์
ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มา
สร้าง Story Telling 
ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์ของสินค้าและ
บริการ ที่ตอบโจทยแ์นวโน้มการบริโภคของ
ตลาด และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกดิพืน้ที่เมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
อนัตอบโจทยต่์อเป้าหมายขับเคล่ือนพืน้ที่เมือง
เศรษฐกจิ ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
โมเดลพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถขยาย
ผลไปยงัพืน้ที่อืน่ได้
2. สร้าง Branding และกระบวนการถ่ายทอด
เร่ืองราวของพืน้ที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญใน
การพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยว
 สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การลงทุน และ
การจา้งงานจากการพัฒนาสินค้าและบริการ
ภายใต้ Branding ของท้องถิ่น 
3. เกดิแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลให้เกดิการขยายตัว

ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน
4. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่านการ
จดัท ากจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และ
การประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และเกิิด
เครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกจิที่เกีย่วข้อง
กบัการออกแบบและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการ
พัฒนาพืน้ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกนั 
และร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจา้ภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X34 โครงการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่ายวฒันธรรม
กิจกรรม
1. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทาง
วฒันธรรม
2. การพัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วฒันธรรม
3. การจัดงาน
มหกรรมวฒันธรรม
แหง่ชาติ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
1. มีการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแบบอยา่งที่ดี
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด าเนินงาน
วัฒนธรรมสอดคล้องกบันโยบายวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จกัในวง
กว้าง
5. ชุมชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์
6. ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จกั
แกป่ระชาชนทั่วไป
7. มีเส้นทางตามรอยอาหารอร่อย 9 เส้นทาง 
8 วิถีที่ต้องชิม
8. ชุมชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ในการจดั

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

160,000,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

กจิกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม 
9. ถนนสายวัฒนธรรมเป็นพืน้ที่ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่
ทางวัฒนธรรม เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกดิ
นวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ น าไปสู่การเพิม่รายได้
ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกบัมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้ประชาชนได้ชมและรับรู้ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีพืน้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานออกสู่ตลาด
12. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะ
ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพือ่
เป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่ยัง่ยนื
13. มีการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยไปสู่สาธารณชน ตลอดจน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แกชุ่มชน
เจา้ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"

กรมส่งเสริมวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X35 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การคัดเลือกพืน้ที่
    1.1 การคัดเลือก
เบื้องต้น จากการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
เอกสารจาก
กลุ่มเป้าหมาย  1.2 
แต่งต้ังคณะท างาน
    1.3 การลงพืน้ที่เพือ่
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 การประกาศ
และรับสมัครพืน้ที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ
    1.5 การประชุม
คณะท างานเพือ่
คัดเลือกพืน้ที่ที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น าแนวคิดในการเพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ที่สาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม 
เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริม
ให้เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่ น าไปสู่การเพิม่
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจติส านึกให้ประชาชนเกดิ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกระตุ้นให้เกดิการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อยา่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทั้งทางเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม
ให้กบัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

โครงการ   /  1.6 
ประกาศผลการคัดเลือก/
 มีหนังสือแจง้ชุมชน/ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
2. การพัฒนาศักยภาพ
พืน้ที่ (จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการจดัท า
แผนพัฒนาในพืน้ที)่
3. การทดสอบการจดั
กจิกรรมเพือ่การ
ท่องเที่ยว
4. การจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์
แนะน าโครงการฯ) 
5. การติดตามและสรุป
การด าเนินงาน
    5.1 ลงพืน้ที่ติดตาม
การท างาน , 5.2 
เอกสารรายงานผลจาก
ชุมชน

1. เกดิการพัฒนาและเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ที่
สาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม 
เพือ่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริม
ให้เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่อกีทั้งจะน ามาสู่
การเพิม่รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกจิ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง

6. การจดังานเปิดตัว
พืน้ที่/ งานแถลงข่าว
    6.1 มอบโล่ยกยอ่ง
เชิดชูเกยีรติ, 6.2 การ
จดัแสดงนิทรรศการและ
ผลงาน
7. การบริหารจดัการ
โครงการ

กรมส่งเสริมวฒันธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X36 โครงการ สร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
ด าเนินโครงการผ่านการ
พัฒนาเยาวชน เครือข่าย
 ตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจในงานศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ออกแบบและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอตั
ลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้
กรอบแนวคิดทาง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เพือ่
เป็นพืน้ฐานในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์สู่สากล เสริม
ศักยภาพในด้านการ

เป้าหมาย
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน
ร่วมกับหนว่ยงานในทอ้งถิน่ (อย่างนอ้ย 
จังหวดัละ 1 คร้ัง/ 3 จังหวดั)
2. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่
เกิดจากการต่อยอดทนุทางวฒันธรรมใน
จังหวดัน าร่อง ที่มีรูปแบบสวยงาม 
ทนัสมัย มีแนวโนม้ในด้านการตลาด 
และสามารถแสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวดัอย่างชัดเจน (อย่าง
นอ้ย อ าเภอละ 1 แบบผลงาน / 3 
จังหวดั มี 28 อ าเภอ)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

7,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

แข่งขันทางเศรษฐกจิ
ให้กบัจงัหวัดและเป็น
หนทางน าไปสู่ประเทศที่
ขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ต่อไป

BR1302X37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกีย่วกบัแนวทางในการ
พัฒนาจงัหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จงัหวัดกระบี่ จงัหวัด
นครราชสีมา และจงัหวัด
เชียงราย 
1) จดักจิกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกจิและ

เป้าหมาย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูิใจในวฒันธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมือ
ในการด าเนนิชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง โดยน ามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมา
สร้างใหเ้กิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับทอ้งถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,605,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ด้านสังคม ที่จงัหวัดจะ
ได้รับจากการช่วยกนั
ผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกบัเครือข่าย
ศิลปิน เครือข่ายด้าน
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย 

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X38 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก 
ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบัสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกนั
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ฐาน
ผสมผสานกบัมติทาง

เป้าหมาย 
เชงิปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านเรขศิลป ์
ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง
๒. บนัทกึเทปและผลิตรายการชนช้าง
กราฟิก ไม่นอ้ยกวา่ 8 ตอน
3. งานด้านเรขศิลปถ์ูกใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน ไม่นอ้ยกวา่
 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้
ศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป ์ผ่านการ
ลงมือปฏบิติัจริง โดยเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน อาท ิการสร้างเสนห่จ์ากอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป)์ 
2. สินค้าและบริการของชุมชนที่เข้าร่วม
 ได้รับการสร้างเสริมมูลค่า 

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

8,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่แกสิ่นค้าและ
บริการของชุมชน เกดิ
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกนั

BR1302X39 โครงการ สร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กิจกรรม
1. ส ารวจเส้นทางและ
สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อม
จดัประชุม เพือ่ประเมิน
ศักยภาพและคัดเลือก
สินค้าที่มีความน่าสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่า/มูลค่าเพิม่ของ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้าและ
บริการ Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออกก าลัง
กายดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ

เป้าหมาย : 
1. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว โดยการสร้างสรรค์เร่ืองราว 
กจิกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันให้เจา้ของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของเจา้ของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ/ชุมชนในการน า
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลผลิต : จ านวนสินค้า/บริการ/เส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy
 Model อยา่งน้อย 10 พืน้ที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจา้ของแหล่งและ
บริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

58,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย 
 2. การสร้างสรรค์และ
จดัท าข้อมูล สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Content)  อาทิ ชุมชน
สร้างสุข อาหารถิ่น
สุขภาพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพือ่สุขภาพ เป็น
ต้น  
3. กจิกรรมระดมความ
คิดเห็นในการสร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ร่วมกบั
เจา้ของแหล่ง ชุมชน 
หน่วยงานพันธมิตร (Co
 Creation)  อาทิ

ด้านตลาดในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้า/
บริการ/เส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ภายใต้ 
Happy Model อยา่งน้อยร้อยละ 75   
2. เกดิการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวใน
พืน้ที่ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy 
Model เพิม่ขึ้นร้อยละ 5

การสร้างสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว การ
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยว โปรแกรม
ท่องเที่ยวตัวอยา่งเพือ่
น าเสนอขาย เป็นต้น  
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) โดย
น าคณะผู้ประกอบการ
ธุรกจิท่องเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อาทิ บริษัทน าเที่ยว 
บริษัททัวร์ ไกด์ท้องถิ่น 
Blogger Celebrity   
เป็นต้น
5. จดัท าระบบ
ฐานข้อมูลและส่ือ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ประชาสัมพันธ์สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพือ่ให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง /นักท่องเที่ยว
 /ประชาชนทั่วไป ได้
น าไปใช้อา้งองิและเป็น
ข้อมูลน าเสนอขายต่อไป 
6. เพิม่ขีดความสามารถ
และศักยภาพให้กบั
เจา้ของแหล่ง/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่
ได้รับการสร้างสรรค์
สินค้าและวัฒนธรรม 
ภายใต้ Happy Model  
เพือ่ต่อยอดการท างาน
และเพิม่มูลค่าเพิม่ให้กบั
สินค้าที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว โดยเข้า

ร่วมงานส่งเสริม
การตลาดทั้งแบบ 
Online และ Offline  
7. ติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของ
โครงการฯ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR1302X40 โครงการ เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเพือ่
ส่งเสริมความรักความ
ผูกพันและรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง
กิจกรรมด าเนินการ
1) พัฒนาหลักสูตรการ
จดัการเรียนรู้ (หลักสูตร
ระดับชั้นเรียน) ทุก
ระดับด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดย
ใช้พืน้ที่เป็นฐาน         
2) พัฒนาแนวทางการ
จดัการเรียนการทุก
ระดับที่พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ และ

เป้าหมาย : 
1) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น รักและผูกพัน
กบัรากเหง้าท้องถิ่นของตน               
2) ครูผู้สอนมีทักษะและสมรรถนะในการผลิต
ส่ือ เทคนิคการสอนการเชื่อมโยงข้อมูลการ
จดัการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์  ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านศิลปวัฒนาธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทุกระดับเข้าใจและเข้าถึงเกีย่วกบั
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น มีความรักความผูกพัน กบัรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน                         
2) ครูมีหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียนทุกระดับที่พัฒนาผู้เรียนมี
สมรรถนะ ด้านศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  :

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

78,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1



สมรรถนะ  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/ประเพณี
ท้องถิ่น รักและผูกพัน
กบัรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตนท  3) ส่งเสริม
แนวทางการจดัการ
เรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณาการโดยใช้พืน้ที่
เป็นฐาน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบัรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทักษะและสมรรถนะในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
 ทั้งในและนอกห้องเรียน

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม BR1302X41 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วฒันธรรม

เป้าหมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวฒันธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวฒันธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกัน
จากทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหวา่ง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวฒันธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

MS4

กระทรวงศึกษาธกิาร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม BR1302X42 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วฒันธรรม

เปา้หมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวฒันธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวฒันธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกัน
จากทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหวา่ง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวฒันธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

MS4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) พฒันาศูนย์ฝึกกฬีาอ าเภอ 

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3) ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4) โครงการ ๑ ต าบล ๑ ชนิดกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5) จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทัว่ประเทศ

เป้าหมายย่อยที ่1.6 (MS1.6) จดัใหม้ีถนนกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.7 (MS1.7) สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือทีเ่หมาะสม

เป้าหมายย่อยที ่1.8 (MS1.8) ส่งเสริมใหม้ีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

เป้าหมายย่อยที ่1.9 (MS1.9) จดัใหม้ีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.10 (MS1.10)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1) ส่งเสริมการบูรณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2) สร้างความตระหนัก Health literate societies

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1) จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2) จดัใหม้ีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3) พฒันาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4) พฒันาทักษะผู้ตัดสิน

เป้าหมายย่อยที ่3.5 (MS3.5) จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ

เป้าหมายย่อยที ่3.6 (MS3.6) สร้างระบบการพจิารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพนัธก์ฬีา นานาชาติ 

เป้าหมายย่อยที ่3.7 (MS3.7)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

จดัท าระบบพฒันานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท าเส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)

พฒันาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)

การปฏริูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เชื่อมโยงการพฒันาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

ปรับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

พัฒนาศูนยพั์ฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport 
Excellence) และศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬาแหง่ชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science)

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพืน้ทีส่าธารณะทีม่ีศักยภาพในพืน้ทีทุ่กชุมชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

การส่งเสรมิประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสรา้งวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทัว่ถึงและเทา่เทยีม
 และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ขง็แรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและทอ้งถ่ิน



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่น
กีฬา การออกก าลังกายร่วมกันแบบ
เสมือนจริง  (Virtual Sport Project)

ผลประโยชน/์ผลลัพธ์
ของโครงกำร 
(outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกจิกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำย และเล่นกฬีำ ท ำ
ให้มีสุขภำพร่ำงกำย
แขง็แรง ส่งผลให้มี
จิตใจที่เป็นสุข ผ่อน
คลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำง
สร้ำงสรรค์เพื่อกำร
พฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) 
ลดกำรเกดิโรค NCDs 
และเมือ่ร่ำงกำยแขง็แรง
กเ็ป็นกำรป้องกนักำร
แพร่ระบำดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID – 19)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 55,000,000           เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.7

3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรสนับสนุนและจูง
ใจให้ประชำชนออก
ก ำลังกำยอยำ่งสม่ ำเสมอ
เพิ่มสูงขึน้
4) กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกฬีำ
สำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขบัเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกจิและ
กำรพฒันำประเทศได้
อยำ่งมีประสิทธภิำพ

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเทีย่ว

ต.ค. 63 - ก.ย. 65             2,550,000   - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

 -

MS 1.8

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
ให้แกน่ักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ใหเ้กิดการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ รวมถงึเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอนัจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกดิควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิน่ให้
เจริญกำ้วหน้ำ และ
กอ่ให้เกดิควำมสำมัคคี
ในหมูค่ณะ มีระเบียบ
วนิัยมีน้ ำใจนักกฬีำ 
สำมำรถด ำรงชวีติอยู่
ร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
และรู้จักใชเ้วลำวำ่งให้
เป็นประโยชน์

MSn 
MSn.n  MSn.n  MSn.n  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

          60,000,000  เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย 
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ของประชาชน (CALORIES CREDIT 
CHALLENGE)  ป ี2565 (เริ่ม ) 
งบประมาณ 72,000,000 บาท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 72,000,000 เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.10

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชน

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65 167,075,800          - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

 -

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

281,808,000         เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
ให้แกน่ักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ใหเ้กิดการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ รวมถงึเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอนัจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกดิควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิน่ให้
เจริญกำ้วหน้ำ และ
กอ่ให้เกดิควำมสำมัคคี
ในหมูค่ณะ มีระเบียบ
วนิัยมีน้ ำใจนักกฬีำ 
สำมำรถด ำรงชวีติอยู่
ร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
และรู้จักใชเ้วลำวำ่งให้
เป็นประโยชน์

มีเจ้ำหน้ำที่พล
ศึกษำประจ ำใน
ทุกจังหวดัและทุก
อ ำเภอ ท ำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ใหป้ระชำชนได้
ออกก ำลังกำย 
เล่นกีฬำ และร่วม
กิจกรรม
นันทนำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมพลศึกษา โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาหมูบ่า้น 
(1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา)

กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำม
ควำมสนใจของ
ท้องถิ่น ในทุก
หมู่บำ้นทั่วประเทศ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 750,820,000         เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษา โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแส
ความตืน่ตัวด้านการกีฬาและการออก
ก าลังกาย

กำรประชำสัมพนัธ์
เพือ่สร้ำงแรงจูงใจ
และควำมต่ืนตัวใน
กำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 12,258,600           เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาทกัษะผู้ตัดสิน MS3.4

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกฬีำขั้นพืน้ฐำน 
(กรมพลศึกษำ)
การด าเนินงาน

ม.ค.64  - ธ.ค. 65 25,933,400            - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS3.4

1,714,500              - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการพัฒนาทกัษะผู้ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดยจดัฝึกอบรมผู้
ตัดสินกฬีำใหไ้ด้มำตรฐำนสำกลและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั (กำรกฬีำแหง่
ประเทศไทย)
การด าเนินงาน
1. คัดเลือกบุคลำกรทีม่ีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด
2. จดัอบรมผู้ตัดสินกฬีำเพือ่ใหไ้ด้
มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำน
เดียวกนั

จ ำนวน 59 
หลักสูตร

   30 คน /หลักสูตร
= 1,770 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 21,356,015          เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กฬีำแหง่ชำติ)

MS 3.4

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
1. จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีำในโรงเรียนใน
ทุกอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. วเิครำะหคุ์ณภำพมำตรฐำนกำร
จดักำรเรียนกำรสอนใหส้อดคล้องและ
เหมำะสมกบักำรพฒันำนักกฬีำ
2. จดัท ำหลักสูตร/มำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกฬีำ 
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ร่วมกบั สพฐ.และมหำวทิยำลัยกำรกฬีำ
แหง่ชำติ 
3. ส่งเสริมใหน้ักส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกฬีำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน
ของหอ้งเรียนกฬีำในสังกดั สพฐ. และ 
อปท.

หลักสูตรมำตรฐำน
ของกำรเรียนกำร

สอนและกำรฝึกซ้อม
กฬีำ ระดับ

ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             5,000,000   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.1 จัดใหม้ี
หอ้งเรียนกีฬาใน

ทกุอ าเภอ
MS 3.2 จัดใหม้ี
หลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับผู้ทีเ่ปน็
นักกีฬาตัง้แต่

ระดับปริญญาตรี

ผู้ตัดสินกฬีำขั้น
พืน้ฐำนทีไ่ด้รับกำร
พฒันำตำมมำตรฐำน
ของแต่ละชนิดกฬีำ 
สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำน
กำรตัดสินกฬีำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ โครงการ
กำรพฒันำส ำหรับผู้เป็นนักกฬีำ
ระดับอดุมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีำอำชีพ
หรือมีศักยภำพทีจ่ะพฒันำเป็นนักกฬีำ
อำชีพ 
2. จดักำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีำใน
สถำบันอดุมศึกษำ (น ำร่องในปี 2565) 
การด าเนินงาน
1. จดัท ำหลักสูตรเฉพำะเพือ่รองรับ
นักกฬีำระดับอดุมศึกษำร่วมกบั
มหำวทิยำลัยทีจ่ดักำรเรียนกำรสอน
เฉพำะด้ำนกฬีำในต่ำงประเทศ

เปำ้หมำย : เพือ่พฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสมส ำหรับผู้
เปน็นักกฬีำ
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร
ควบระดับปริญญำตรี 2 
ปริญญำ) / (หลักสูตรสห
วิทยำกำร) / (หลักสูตร
ปริญญำตรีควบปริญญำโท)  
ใหเ้ปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแหง่ชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เปน็นักกฬีำ ระดับปริญญำตรี
 ที่เปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแหง่ชำติ

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65 1,139,700              เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS3.2

2. พจิำรณำชั่วโมงกำรฝึกซ้อมและ
ผลงำนจำกกำรแข่งขันของนักกฬีำ เป็น
ส่วนหนึง่ของผลกำรเรียน
3. ร่วมกบัผู้ฝึกสอนของสมำคมกฬีำใน
กำรจดัท ำหลักสูตรทีส่อดคล้องกบักำร
พฒันำนักกฬีำและบุคลำกรกฬีำตำม
เส้นทำงของสมำคมกฬีำแหง่ประเทศ
ไทยและสมำพนัธก์ฬีำนำนำชำติ
4. จดักำรเรียนกำรสอนโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฬีำของแต่ละสมำคม
กฬีำแหง่ประเทศไทย สมำพนัธก์ฬีำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เป็นนักกฬีำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำร
เป็นนักกฬีำอำชพี เขำ้สู่
เส้นทำงกฬีำอำชพี
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรี
ถงึปริญญำเอกโดย
ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำ
อำชพีหรือมีศักยภำพที่
จะพฒันำเป็นนักกฬีำ
อำชพีและจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกฬีำใน
สถำบันอดุมศึกษำ (น ำ
ร่องในปี 2565) หรือ
ต้ังแต่ระดับมัธยมปลำย)

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าทอ้งถ่ิน
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกฬีำของท้องถิ่นใหเ้ป็นผู้
ฝึกสอนกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศทีไ่ด้
มำตรฐำน ผ่ำนกำรรับรองโดยสมำคม
กฬีำแหง่ประเทศไทย

จดัใหม้ีผู้น ำกฬีำ
ประจ ำท้องถิ่น ต ำบล
ละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
 15,000 บำท/คน/
เดือน (ครูพลศึกษำที่
เข้ำร่วมก ำหนดเปน็
กำรท ำงำนในลักษณะ
ไม่ประจ ำ) ป ี65  
จ ำนวนต ำบลละ 1 คน 
(25 จงัหวัด 3,054 
ต ำบล) เปน็เงิน 
549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 3.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ (One 
Tambol One Sport: OTOS)  โดย
มุง่เน้นกำรส่งเสริมชนิดกฬีำเพือ่ควำม
เป็นเลิศระดับต ำบล
การด าเนินงาน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกฬีำจงัหวดัและ
ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรเลือกชนิดกฬีำ 
ทีแ่ต่ละต ำบลมีควำมถนัดนักกฬีำ (ชนิด
กฬีำสำกล)  
2. กำรจดักจิกรรมกฬีำส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย/กำรแข่งขันกฬีำระดับชุมชน
3. จดัใหม้ีธนำคำรอปุกรณ์กฬีำ (Sport 
Bank) เพือ่เป็น
อปุกรณ์กฬีำเพือ่กำรฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน ในพืน้ที ่ซ่ึง
จะพฒันำไปสู่นักกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศ

 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ
  ในท้องถิ่นใน 25 
จงัหวดั  (จงัหวดั
เชียงรำย เชียงใหม่ 
น่ำน นครพนม 
ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย์ 
ชัยภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พทัลุ, สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี ่
ภเูกต็) แหง่ละ 
50,000 บำท (25 
จงัหวดั 3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         152,700,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 1.4

การกีฬาแหง่ประเทศไทย ต.ค. 63 - ก.ย. 65             5,000,000   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 1.6

            5,000,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกฬีำระดับอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมำณในกำรเกบ็ตัว
ฝึกซ้อมเพือ่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
(นักกฬีำมีกำรเกบ็ตัวฝึกซ้อม 9 ชนิดกฬีำ)
2. ส่งเสริมใหม้ีกำรจดักำรแข่งขันกฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกฬีำเข้ำสู่โครงกำรพฒันำ
นักกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศ เข้ำแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป

ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ
 (อ ำเภอละ 9 ชนิด
กฬีำ) ประกอบด้วย 
กฬีำบังคับ 2 ชนิด
กฬีำ กฬีำสำกล 6 

ชนิดกฬีำ กฬีำ
ท้องถิ่นนิยม 1 ชนิด

กฬีำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65         225,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กฬีำแหง่ชำติ)

MS 3.5

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
จดัใหม้ีถนนกฬีำ ก ำหนดใหทุ้กจงัหวดัมี
ถนนสำยกฬีำอย่ำงน้อย 1 แหง่ โดย
ก ำหนดชนิดกฬีำและพืน้ที่
ทีจ่ะด ำเนินกำร ทัง้ชุมชนเมืองและ
ท้องถิ่น ทีเ่หมำะสมกบัประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทัง้กลุ่มผู้พกิำรและ
กลุ่มพเิศษ
การด าเนินงาน
จดักจิกรรมกำรออกก ำลังกำยและเล่น
กฬีำ เพือ่ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล แบดมินตันกลำงแจง้
 ตะกร้อแอโรบิค จกัรยำน

ถนนกฬีำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จงัหวดั
 (จงัหวดัเชียงรำย 
เชียงใหม่ น่ำน 
นครพนม ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย์ 
ชัยภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พทัลุง สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี ่
ภเูกต็)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศ 
(Sports Hero) เพ่ือพัฒนานักกีฬา
ดาวรุ่งทีม่ีศักยภาพมุง่สูโ่อลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่ง
นักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำอย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ฬีำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จดัท ำระบบพฒันำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time athlete) รวมถึง
จดัท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกฬีำ 
(Athlete phase way)

1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.6, 3.7

การด าเนินงาน
1. บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องในกำรคัดเลือกนักกฬีำตัวแทน
ทีมชำติไทย
2. ร่วมกบัสมำคมกฬีำแหง่ประเทศไทย
จดัท ำแผนกำรพฒันำนักกฬีำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
สมำคมกฬีำแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นแนวทำง
ของสหพนัธก์ฬีำนำนำชำติ

 - จดัท ำระบบสรรหำคัดเลือก และ
พฒันำระบบนักกฬีำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำยค้นหำนักกฬีำผู้มี
พรสวรรค์ (Sports Talent 
Identification Network)
 - จดัท ำระบบพฒันำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time Athlete) รวมถึง
กำรจดัท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกฬีำ 
(Athlete Phase way) 
- กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะ
อำชีพหลังเลิกเล่นกฬีำ โดยจดัใหม้ีกำร
จดัท ำหลักสูตรรองรับ

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังอนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ
การด าเนินงาน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ เพือ่ใช้เป็น
กลไกควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับกบั สมำคมกฬีำ และ
สมำพนัธก์ฬีำต่ำง ๆ ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่เป็นกลไกในกำรไกล่
เกล่ียเมือ่มีควำมขัดแย้ง  โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำยแนวทำงทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรในประเทศไทย เพือ่
ต่อยอดจดัต้ังเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำของประเทศ
ไทยต่อไป

ผลกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำร

จดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำร

ด้ำนกฬีำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64     - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.7



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
การพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา
อยา่งครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังสถำบันวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ
แหง่ประเทศไทย
การด าเนินงาน
1. กำรศึกษำวจิยักำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร (50 ล้ำน
บำท)
  - รูปแบบกำรใหบ้ริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึพอใจในกำร
บริกำร
  - กำรวเิครำะหแ์ละประเมินผลเพือ่
กำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร

สถำบันวทิยำศำสตร์
กำรกฬีำแหง่ประเทศ

ไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         860,000,000   - ขอรับจดัสรรงบ
กลำงเพิม่เติม (50 
ล้ำนบำท)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 5

2. จดักำรจำ้งผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ 5 สำขำ (80 ล้ำน
บำท)
3. พฒันำบุคลำกรเครือข่ำยด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จงัต้ังศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำน
กฬีำ เพือ่ท ำหน้ำทีศู่นย์รักษำและฟืน้ฟู
กำรบำดเจบ็ของนักกฬีำ ซ่ึงเป็นส่วน
หนึง่ของกำรพฒันำศูนย์วทิยำศำสตร์
กำรกฬีำ  (700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อมและปัจจยัที่
เกีย่วข้องกบักำรใหบ้ริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ บุคลำกร 
เคร่ืองมือ องค์ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกฬีำ รองรับกำรด ำเนินงำนของศูนย์
ฝึกกฬีำแหง่ชำติ National Training 
Center : NTC ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน การปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถ
ด ำเนินกำรและเบิก
ค่ำใชจ้่ำย
เกีย่วกบักำรส่งเสริมกฬีำ
 กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ
 และกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ 
เชน่ กำรจัดกำรกฬีำ
เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวนันทนำกำร
และส่งเสริมเศรษฐกจิ
ของท้องถิน่ กำรจัดกฬีำ
ไทยหรือกฬีำพื้นบ้ำน 
กำรแขง่ขนักฬีำนักเรียน
 กฬีำส ำหรับเยำวชน 
กฬีำประชำชนในเขต 
อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกฬีำเขำ้ร่วมกำร
แขง่ขนักฬีำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกฬีำ
เป็นผู้จัดกำรแขง่ขนั

ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถึง 
ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โครงการก้าวทา้ใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141                

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพทำงวธิี
อเิล็กทรอนิกส์
 1.1  จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพทำงวธิี
อเิล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถืงกำรออกก ำลัง
กำยในรูปแบบใหม่ 
และได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่
พงึประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000                



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

2. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
  2.1 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
  2.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจดัต้ังสมำคม
 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จดักำรรูปแบบและประชำสัมพนัธ์
 2.4 ประชุมคณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและส่ิงจงูใจ
  2.5 ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกำ้วท้ำใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชิดชูเกยีรติ กำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้สุขภำพด้ำนกจิกรรมทำงกำย
ระดับประเทศ

มีกำรประชุมก ำหนด
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทัง้
ก ำกบัติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
อย่ำงต่อเนือ่งเป็น
ระบบ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของ
โครงกำรมีกำรจดั
มหกรรมเปิดตัวเพือ่
กระตุ้นใหป้ระชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำร
รับสมัครในช่องทำง
ต่ำงๆ  และเข้ำร่วม
กจิกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141                  

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม “กำ้วท้ำใจ 
Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธแ์ละเปิดตัว 
มหกรรมกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “กำ้วท้ำใจ Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
“กำ้วท้ำใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผลสะสมระยะ
ทำงกำรเดิน-วิ่ง/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสมระยะทำงกำร
เดิน-วิ่ง 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้ทีไ่ด้รับ
รำงวลัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่
สำมำรถท ำตำมเกณฑ์  /กติกำทีก่ ำหนด
ไว ้
  3.6  จดัส่งของรำงวลัใหผู้้เข้ำร่วม

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000                

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

พ.ย. 64 - ก.ย.65 41,558,400          เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.7

1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร1.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรกำรขับเคล่ือนนโยบำย
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และประชำสัมพนัธ์
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกฬีำ และนันทนำกำร
1.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือน Health Point

กำรขบัเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600            

1.1.4 ประชุมเชิงปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยกฬีำ
และนันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จำ้งจดักจิกรรมปฏบิัติกำร 
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกฬีำและนันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จดัจำ้งผลิตองค์ควำมรู้มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

2.กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูลกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform   2.1.กำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health Platform
2.1.1 จำ้งทบทวนองค์ควำมรู้กำรจดัท ำ
ระบบฐำนข้อมูล (Platform กลำง) กำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูลกลำงกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform

กำรพฒันำระบบ
ฐำนขอ้มูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ 
Digital Health 
Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000                

3. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน
ผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แหง่      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท. 2,626 แหง่)  
 3.1.1จดัจำ้ง พฒันำองค์ควำมรู้ต้นแบบ
ชุมชนรักกำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน

กำรขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมี
ชมุชนเป็นฐำนผ่ำน
เครือขำ่ยองค์กร
ปกครองท้องถิน่ (อปท. 
2,626 แห่ง)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000                

4.1 กำรจดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยทุกพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ผ่ำน
กจิกรรมกำรกำ้วท้ำใจ Season 4 (77 
จงัหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำนจดักจิกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยทุก
พืน้ทีท่ัว่ประเทศ ผ่ำนกจิกรรมกำรกำ้ว
ท้ำใจ ประชุมภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
กจิกรรมกำ้วท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ที่
ทัว่ประเทศ

กำรจัดกจิกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 ผ่ำนกจิกรรมกำรกำ้วท้ำ
ใจ Season 4 (77 
จังหวดั)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

5.1 กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรออก
ก ำลังกำยกำรผ่ำนส่ือออนไลน์อย่ำง
ต่อเนือ่ง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/สร้ำงกระแสกำร
ออกก ำลังกำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก ่
โทรทัศน์ วทิยุ หนังสือพมิพ ์นิยสำร ไลน์
 ยูทูป

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ใหเ้หมำะสมกบั
บริบทของพืน้ที ่(5,252 คน : อปท.ละ 2
 คน) (ค่ำใช้จำ่ย = 3740/คน
6.1.1 กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ใหเ้หมำะสมกบั
บริบทของพืน้ที ่(ภำยนอก 200 คน) 3 
วนั 2 คืน)

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ให้เหมำะสมกบับริบท
ของพื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

7.1 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
แผนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561 – 2573 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
7.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)กจิกรรมหลัก/
กจิกรรมย่อย(Activity)
7.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 (1 
คร้ัง)
7.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำง
กำย 5 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบสนับสนุน
กำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย 5 ระบบ

มีกำรประชมุก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำน
 พร้อมทั้งก ำกบัติดตำม 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร
อยำ่งต่อเนือ่งเป็นระบบ 
 เพื่อให้เกดิประสิทธผิล
ตำมวตัถปุระสงค์ของ
โครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,000

7.1.5 จำ้งติดตำมและประเมินผล
แผนปฏบิัติกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย
 พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จำ้งจดัท ำแผนปฏบิัติกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ.2566-2570 (1 
แผน)
7.1.7 จำ้งติดตำมและประเมินผล
แผนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (ติดตำมและประเมินผล
แผนระยะที ่1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จำ้งจดัท ำแผนกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยัท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จดัจำ้ง ผลิต เผยแพร่ ส่ือ และ
องค์ควำมรู้กำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหมห่รือปรับปรุงกองทุนที่มอียูเ่พ่ือใชส้นับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวีิตได้อย่าง
แท้จริง

ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

การเชือ่มโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวเิคราะห ์เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย เม.ย. 64 - มี.ค. 65

จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวธิกีารปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเหน็หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 
ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มรีะบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดชว่งชวีิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบรูณาการ

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน)

BR01304การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบรูณาการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - ม.ิย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและ
คุณวฒิุวชิาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟทแ์วร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + 
Domain)

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟทแ์วร์พัฒนาระบบ และ การจัดท า
รายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชือ่มโยงข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

ม.

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 

เม.ย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X01 โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการขอ้มลู
ด้านก าลังคน และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชวีิต
ของประเทศไทย (E- Workforce 
Ecosystem)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 25,000,000          เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2

1.1 โครงการจัดท า
พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลก าลังคน 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) ระยะที่ 1
 ส าหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 300,000              เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนา
ระบบเชือ่มโยง
ประเภทมาตราฐาน
อาชีพ(ประเทศไทย)
และประเภท
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพ
และคุณวฒิุวชิาชีพ 
(พัฒนาระบบ + 
ซอฟทแ์วร์พัฒนา
ระบบ และการจัดท า
รายงาน และ งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
(Backup + 
Security + Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65 5,600,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนา
ระบบ E-portfolio และ
 ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลก าลังคน   (ระบบ
 e-portfolio = 
2,000,000.- , ระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูล
ก าลังคน 25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ 
และ การจดัท ารายงาน 
และ งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) 
และระบบการจดัการ
การเชื่อมโยงข้อมูล(API 
Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 18,000,000          เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนา
ระบบเปดิเผยข้อมูล
ก าลังคน

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 1,100,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X02 การจัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการ
บริหารจัดการขอ้มลู (Manpower 
Data Management Blueprint) 
ระยะที2่ การบูรณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (รายงานการศึกษา + ระดม
ความคิดเห็นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Manpower
 Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบรูณา
การข้อมูล วางกรอบ
วธิกีารปฏบิติัในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา +
 ระดมความคิดเหน็
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65 6,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X03 โครงการจัดตั้งกองทุนการเรียนรู้
ตลอดชวีิตเพ่ือการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศไทย

ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองอย่าง
เปน็ระบบ โดยได้รับ
การสนบัสนนุจาก
กองทนุ ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนา
ทกัษะและยกระดับ
สมรรถนะของ
แรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลง
อาชีพจากบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ

ม.ีค. 64 - ม.ีค. 66 1,500,000,000      ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านกังาน ก.พ.ร.
 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  -  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 - ส านกังาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านกังาน ก.พ.ร. 
 - ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลือ่นเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มรีะบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มศัีกยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

มรีะบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สูภ่าครัฐ (Talent Attraction)

มโีรงเรียนต้นแบบที่มคุีณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนที่

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมนิทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64
มฐีานขอ้มลูก าลังคนที่มคีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุม่ดังกล่าว ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1) หนว่ยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ามารถขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 2) ประชาชนทกุ
ภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทกัษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอยา่งเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ และ 3) เด็กวัยเรียนได้รับ
การพัฒนาทกัษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที ่22 ด้วยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1305

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65ยกระดับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

MS4  
MS 1 
MS 5 
MS 6 
MS 7  

MS3 
MS2 
  

ก.พ. 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน
(ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บคุคล เพื่อความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center: 
HCEC)

BR13005X01 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทักษะดิจทิัล ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
กรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่เตรียมความ
พร้อมในการปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจทิัล  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจทิัล (Digital Literacy) โดยศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ (HCEC) 
เป็นฐาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning Digital 
online ในแพลตฟอร์ม (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ 
(HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการสอนดิจทิัล
  เช่น คลิปการสอนดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด “นวัตกร 
Digital Technology”

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 52,000,000          เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)

BR13005X02 โครงการส่งเสริมการ
เรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding)

ปีงบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 3 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 25,000 คน
3) ครูสามารถจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 6 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 48,200 คน
3) ส่ือดิจทิัลส าหรับการอบรมครูและจดัการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65     119,732,600.00 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64
 และเสนอต้ัง
งบประมาณในป ี65
14,400,000 
(งบประมาณป ี64)

105,332,600 (เสนอ
ขอต้ังงบประมาณป ี
65)

MS 1

ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษาชัน้
น าของโลก

ม.ค. 64 - ก.ย. 65        5,000,000.00 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่

ส านกังาน ก.พ. BR13005X03  -การจัดสรรทนุ
สาขาวชิาขาดแคลน 
(Digital 
Transformation)

1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวฒิุและผู้ที่
เกีย่วข้องเพื่อรับฟัง
ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับทนุรูปแบบ
ใหม่  50,000 * 3 
คร้ัง 
= 150,000 บาท

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65               750,000 MS 2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังาน ก.พ. BR13005X04  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ที่มี
สถาบนัการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศตอบรับ
ใหเ้ข้าศึกษา/ผู้ที่
ก าลังศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศ

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส านกังาน ก.พ. BR13005X05  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐที่มีศักยภาพ
สูงเพื่อไปศึกษา ดู
งาน ฝึกงาน ใน
หนว่ยงานระหวา่ง
ประเทศทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  
โดยน าร่องที่
ส านกังาน ก.พ. 
(Sandbox)

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านกังาน ก.พ. BR13005X06 การจัดท าฐานข้อมูล
ผู้รับทนุจากแหล่ง
ทนุต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพใน
ระบบ/โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการเชือ่มโยง
ข้อมูลผู้รับทนุ รวมทั้งก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/โครงการ จากแหล่งทนุต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 -                    

MS 5

ส านกังานนโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แหง่ชาติ

BR13005X07 โครงการการจัดท า
แพลตฟอร์มการใช้
ประโยชนก์ าลังคนที่
มีศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชนก์ าลังคน
ที่มีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวเิคราะหข์้อมูลก าลังคน
ที่มีศักยภาพสูงที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเปา้หมายและงานวจิัยขัน้
แนวหนา้

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 -                    เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่
MS 5

เมืองพัทยา BR13005X08 โครงการน าร่องการ
พัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบภายใต้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (โรงเรียน
ต้นแบบที่พัฒนามา
จากโรงเรียนวดั)

คุณภาพผู้เรียนที่น าไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ของนกัเรียนแต่ละคน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่
 - ประมาณการงบประมาณส่วนใหญ่ คือ
   1) การพัฒนาครู 100 คน x 15,000 
ต่อป ีx 2 ป ี= 3,000,000 บาท  
   2) workshop ระดมความเหน็ + 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2,000,000
 บาท

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่

MS 4

ส านกังาน อ.ย. BR13005X09 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างานประเมิน
ทางวชิาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหนว่ย
ประเมินทางวชิาการด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                    
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 6

กองทนุสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

BR13005X10 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  โดย 1) 
จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) จัดต้ังดโครงการ
ความร่วมมือมือระหวา่งรัฐและเอกชน 
โดยมีหนว่ยงานของรัฐเปน็หนว่ยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000        
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 7
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