๑๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock))

โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
วงเงินรวม
หน่วยงำน

13. วัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย 1. ชุมชนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีเ่ ป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม
: ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและ 1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
การใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล
ในการขับเคลื่อน
2. บุคคล หน่วยงำน องค์กร และสือ่ ส่งเสริมคุณธรรมตำมเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรมทีก่ ำหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรม
4 โครงการ จาก 2
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมูบ่ ้ำน/ชุมชน/
หน่วยงาน
องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม
(Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่
4. ปฏิรูปสือ่ และอุตสำหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดกำรผลิตสือ่ เสริมสร้ำง
คุณธรรมทีเ่ หมำะสมกับกลุม่ เป้ำหมำยแต่ละช่วงวัย
4.1 สื่อภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มีเนือ้ หาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้าง
คุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน 1.กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ตน้ แบบ ซึ่งมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
ปี 2564 จานวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง
ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
จำนวนโครงกำร /
วงเงินรวม
หน่วยงำน

20,283,8005 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

ระบุชอื่ โครงกำร และ
ชือ่ หน่วยงำน

274,054,400

ไม่มี

1,167,446,000

ไม่มี

3,132,011,700

ไม่มี

1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system)
เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึง
องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และจัดทาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนาร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
2. สร้ำงควำมตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยำวชนเห็นควำมสำคัญ และสืบสำน
รักษำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมในพื้นทีข่ องตนแต่ละพื้นทีอ่ ื่น ๆ ของประเทศ
2.1 ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ตัง้ แต่ระดับจังหวัด
อาเภอ ตาบล และหมูบ่ ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ
ให้กบั เด็ก เพื่อให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตัง้ เป้าหมายไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ดา้ นวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสม
กับทุกช่วงอายุ เพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น และเข้าถึงคนได้ดใี นวงกว้าง ซึ่ง
จะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment
Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ต่าง ๆ และให้เกิดพื้นที่นาร่องไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

15 โครงการ จาก 7
หน่วยงาน

347,943,010

25 โครงการ จาก 9
หน่วยงาน

10 โครงการ จาก5
หน่วยงาน

502,619,297 13 โครงการ 5 หน่วยงาน

3. ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ำทำงวัฒนธรรมทีก่ ลับมำสร้ำงรำยได้และ
ชีวิตควำมเป็นอยูท่ ดี่ ีให้กับท้องถิน่ ผ่ำนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทีม่ ีกำรปฏิรูป
กระบวนกำรนำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสูพ่ ื้นทีเ่ ป็นหลัก
3.1 ปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการทางาน
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตัง้ (Area Base) โดยจัดให้มีคณะทางานในลักษณะ
องค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๖๔ กาหนด
แผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่
กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มี
การประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว

BR1303

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี
อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพื่อให้เกิดกำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐในด้ำนวัฒนธรรม
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการ 1. ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถิน่
สร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเท่า 1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ 1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ
การพัฒนานักกีฬา
1.3 ธนาคารอุปกรณ์กฬี า (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ตาบล 1 ชนิดกีฬา
1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จัดให้มีถนนกีฬา
1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตืน่ ตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการออกกาลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/
กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชน
(Calories Credit Challenge)
2. กำรปฏิรูปกำรทำงำนด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแบบองค์รวม

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ (Big
Rock))

โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ดา้ นสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2.3 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.4 จัดกิจกรรมความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ
2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)
3. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ
3.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ
3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตัง้ แต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
วงเงินรวม
หน่วยงำน
10 โครงการ จาก5
หน่วยงาน

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
จำนวนโครงกำร /
วงเงินรวม
หน่วยงำน

502,619,297 13 โครงการ 5 หน่วยงาน

3,132,011,700

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

ระบุชอื่ โครงกำร และ
ชือ่ หน่วยงำน

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

ไม่มี

3.3 พัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตดั สิน
3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬี านานาชาติ
3.7 จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทา
เส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกีฬำ
5. พัฒนำศูนย์พัฒนำนักกีฬำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ
ของอำเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งชำติและภูมิภำค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ
Regional Institute of Sport Science)
BR1304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคน 1. พัฒนำคณะกรรมกำรอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
ของประเทศแบบบูรณาการ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)
2.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower
Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 สาหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

1. การจัดทาพิมพ์
เขียวของระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล
(Manpower Data
Management
Blueprint)
ระยะที2่ การบูรณา
การข้อมูล วางกรอบ
วิธีการปฏิบัตใิ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
(รายงานการศึกษา +
ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
2. โครงการจัดตัง้
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการ
พัฒนากาลังคนของ
ประเทศไทย (สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ)

2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup +
Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนา
ระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน
(Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API
Gateway)

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

25,000,000

2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อ
สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data
Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง)

BR1305

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ

3. กำรศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยู่
เพื่อใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่ำงแท้จริง
1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจทิ ัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent
Attraction)
3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัตงิ านในต่างประเทศ/
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์
4. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
5. มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตัง้ หน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ประเทศ
7. จัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

7 โครงการ จาก 7
หน่วยงาน

275,150,000.00 2 โครงการ 2 หน่วยงาน

157,332,600.00

ไม่มี

1,506,000,000

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

คนไทยมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสขุ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ศูนย์คณ
ุ ธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศาสนา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

BR1301

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรูแ้ ละระบบพีเ่ ลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ ที่
ปฏิรปู สื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ
ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS3.1

MS1.2 MS2.2MS3.2 MS4.1

MS1 MS3
MS2 MS4
** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
MSn แล้วเสร็จ
MS2.1

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรูป
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กี่ยวข้อง
MS x.x

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X01
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

11,159,300

โครงการที่ได้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 1.1

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1302X02
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

28,300,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X03
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสื่อ
สร้างสรรค์ดา้ น
คุณธรรม อวอร์ด

สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

1,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X04
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริม
และขยายผล
บุคคลและองค์กร
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

7,738,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X05
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริม
การพัฒนาองค์
ความรูแ้ ละ
นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

2,124,500

โครงการที่ได้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X06
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการนวัตกรรม กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
ระบบพฤติกรรมไทย Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

29,216,400

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1301X07

โครงการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์
และวีดทิ ัศน์เพือ่
เพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิตทิ างวัฒนธรรม
และซอฟท์พาว
เวอร์ (Soft
Power)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

205,800,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รบั grant)

BR1301X08

โครงการสนับสนุน ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรือ่ ง
การผลิตสื่อ
'เปิดใจ'
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของ
ชาติทางสื่อบันเทิง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รบั grant)

BR1301X09

โครงการพัฒนา พัฒนานักเขียนบท
ผู้เขียนบท (Writer
Lab)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

6,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 4

สื่อภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มีเนื้อหา
สอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการ
เสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้มีสถานทีเ่ ผยแพร่องค์ความรู้ ดัง
ต้นแบบของ Musuem Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศาสนา ( สานักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)
- กรมศิลปากร

- กระทรวงศึกษาธิการ
- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
- สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

- การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

BR1302

- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ
ซึ่งมาจากวิธกี ารคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิน่ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จานวน
6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิน่ 2) ปี 2565 เพิ่มขึน้ อีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่นอ้ ยกว่า
15 แห่งทั่วประเทศ

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาจากผู้เชีย่ วชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และจัดทา
แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนาร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตน
แต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณี
ท้องถิน่ ตัง้ แต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมูบ่ า้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิด
ความผูกพันกับรากเหง้าท้องถิน่ ของตน ทั้งนี้ ตัง้ เป้าหมายไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจ
ยิง่ ขึน้ และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วธิ หี ารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment
Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพื้นที่นาร่องไม่นอ้ ยกว่า ๒ แห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยูท่ ี่ดีให้กับท้องถิน่ ผ่านการทางาน
แบบบูรณาการ ที่มกี ารปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสูพ่ ื้นที่เป็นหลัก
ปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการทางานแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตัง้ (Area Base)
โดยจัดให้มีคณะทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่ วข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี ๒๕๖๔ กาหนดแผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณา
การ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชีว้ ดั ร่วม (Joint KPIs) และให้มีการประเมินตาม
ตัวชีว้ ดั ดังกล่าว

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสาย
วัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1
MS3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

8,544,800 โครงการที่ได้รับจัดสรร

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

การพัฒนา eco system ทางการเรียนรู้ให้กับคนไทย
สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

BR1302X01

โครงการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. สนับสนุนการจัดตัง้
อุทยานการเรียนรู้
1) จัดทาแผนการ
ดาเนินงานและ
งบประมาณงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย
2) สนับสนุนอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่ายที่เปิด
ให้บริการแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น
อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบแม่ข่าย
เครือข่ายจังหวัด และ
ห้องสมุดมีชีวิต ในชุมชน
หรือ Mini TK 3)
สนับสนุนการจัดตัง้
อุทยานการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ และพัฒนาอุทยาน
การเรียนรู้ตน้ แบบแม่ข่ายและเครือข่ายจังหวัด
ในภูมิภาคและระดับจังหวัดให้มีศักยภาพ เป็น
ต้นแบบหรือศูนย์กลางในการส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดที่ทันสมัย
และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สาหรับ เด็ก
เยาวชนและประชาชน / 2. เพือ่ ขยาย
เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนไปในพืน้ ที่
ทุกภูมิภาคของประเทศและพัฒนาแนวคิด
ทักษะที่จาเป็น และความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ
ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์อย่างยัง่ ยืน / 3. เพือ่
กระจายโอกาสการเข้าถึงความรู้ แก่ เด็ก
เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคและ
จังหวัดอย่างทั่วถึง / 4. เพือ่ เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านในท้องถิ่น สร้างนิสัยใฝ่รู้
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยัง่ ยืน

ตาม พรบ. 64

MS1.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

เครือข่ายที่เตรียมพร้อม
เปิดให้บริการ ได้แก่
อุทยานการเรียนรู้
เทศบาลเมืองแม่สอด
อุทยานการเรียนรู้
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และ
ห้องสมุดมีชีวิตในชุมชน
อืน่ ๆ
2. สนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนพืน้ ที่ห่างไกล
76 จังหวัด
1) พัฒนาห้องสมุดฯ
ในโรงเรียนเพิม่ เติม 15
แห่ง
2) จัดอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ าร เพือ่ พัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ให้กบั
ผู้ดแู ลห้องสมุดฯ 76 แห่ง

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมาณ พ.ศ.
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
2564
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ให้เป็นแหล่ง
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
เรียนรู้ ตามอัธยาศัยนอกห้องเรียนแนว
2564)
ใหม่ภายใต้แนวคิด พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
(Discovery Museum) รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ได้
มาตรฐานสากล สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม และสนองตอบการ
ใช้บริการในพื้นที่ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ที่หลากหลาย
2. เพื่อพัฒนางานบริการด้านพิพิธภัณฑ์
ที่สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
และได้รับข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ห้องคลังความรู้
(ห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์
สังคม) และห้องปฏิบตั ิการเชิงอนุรักษ์
โบราณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง
เป้าหมาย/ผลผลิต

13,036,480 โครงการที่ได้รับจัดสรร

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จานวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 56 แห่ง
2) จานวนหน่วยงานเครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
UNESCO 3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างสังคมเมืองกับ
ภูมิภาค 2) เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ตน้ แบบที่
สามารถนาไปต่อยอดขยายผล
3) เกิดกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกีย่ วข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วน
ภูมิภาคและจังหวัดที่ตงั้ ของอุทยานการเรียนรู้
ระดับต่าง ๆมีโอกาสการเข้าถึงความรู้

ได้รับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่าน
บริการห้องสมุดที่ทันสมัยและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง
2. เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและบริการ
ของแหล่งเรียนรู้ดว้ ยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
ของบุคคลและภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
3. สร้างความตระหนักแก่หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
ในการพัฒนาการอ่านและการเรียนรู้ และการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนและชุมชน

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

BR1302X02

โครงการ บริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. งานบริหารจัดการ
และพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
2. งานห้องคลัง
ความรู้ (ห้องสมุด
เฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์และ
สังคม)
3. งาน
ห้องปฏิบตั ิการเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/
วัตถุจัดแสดง

ตาม พรบ. 64

MS1.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

1,700,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

1. จานวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้ จานวน 150,000 คน/ปี 2. ผู้
เข้ามาใช้บริการในพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้มี
ความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบทีส่ ามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชม
ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ทดี่ ีอย่าง
เท่าเทียมกัน พร้อมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามมีแหล่งบริการสืบค้น
ข้อมูลเฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม วิถีชีวติ และสังคม
3. เครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกันเชิง
อนุรักษ์ และรักษาโบราณวัตถุ/วัตถุ
พิพธิ ภัณฑ์ เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

BR1302X03

โครงการ ขยายผล
วัตถุประสงค์
พัฒนาพิพธิ ภัณฑ์การ 1. เพือ่ ขยายผลการพัฒนาต้นแบบ
เรียนรู้สู่ภมู ิภาค
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและ
กิจกรรมการดาเนินการ ท้องถิน่ ให้มากขึน้ โดยให้เชื่อมโยงกับ
1. งานขยายผลพัฒนา บริบททางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวติ
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้ ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และ
ภูมิภาค
น่าสนใจ
1) การจัดทา
2. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถด้านการ
พัฒนาต้นแบบ
บริหารจัดการของพิพธิ ภัณฑ์ให้เป็นแหล่ง
พิพธิ ภัณฑ์
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพและมีการเติบโต
2) กิจกรรม
อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
เผยแพร่องค์ความรู้ ชีวติ ให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยอย่าง
ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์
แท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 3.
การขยายผลไปสู่
เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
สาธารณะและบริหาร เผยแพร่พฒ
ั นาองค์ความรู้และการให้
จัดการพิพธิ ภัณฑ์
คาปรึกษากับบุคคลกลุ่มบุคคลและ
เครือข่าย
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ
2. งานมิวเซียมติดล้อ ของพิพธิ ภัณฑ์ ผ่านกระบวนการจัดตั้งและ
(Muse Mobile)
การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ ภายใต้การ
ดาเนินงานเครือข่ายพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรู้
(Discovery Museum Network)
4. เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ในเชิงพืน้ ที่
ของชุมชนท้องถิน่ ให้ดีขนึ้
เป้าหมาย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในการพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์ด้าน
วัฒนธรรมและอื่น ๆ ในรูปแบบ
Discovery Museum จานวน 2 แห่ง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์
การเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายแห่งรัฐและพันธกิจของ สบร. ไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิน่ ได้มากขึน้
2. พิพธิ ภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาต้นแบบ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา
และชุมชนท้องถิน่ เพิม่ ขึน้
4. คุณภาพชีวติ ของชุมชนท้องถิน่ ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขนึ้

ตาม พรบ. 64

MS1.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X04

โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ
(Knowledge Portal)
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ
e-learning ระบบ
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูล
กับหน่วยงานเครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
search และ
customer
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่ สังเคราะห์
องค์ความรู้ดา้ นต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ การเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ดา้ น
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ที่
จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ แก่ ประชาชน และมีความ
ยัง่ ยืน
2. เพือ่ บริหารจัดการความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการในการชี้
ชัดรวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และประมวลความรู้
รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ออนไลน์ เพือ่ พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ดว้ ย
ตัวเองและนาเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง การดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ
3. เพือ่ สร้างต้นแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ที่เกีย่ วข้อง

เช่น สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
สั้นและระยะยาว ใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้
1) คลิปวิดโี อ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จานวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น / 2) องค์
ความรู้ในรูปแบบดิจทิ ัล
คอนเทนต์/e-books
2,000 ชิ้น / 3) องค์
ความรู้ในรูปแบบ
online course 20

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และการ
บริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
ผลผลิต
มีระบบ Knowledge Portal ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหา
ความรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทางเศรษฐกิจในการลดความเหลื่อม
ล้าทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจน
การพัฒนาเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยงั่ ยืน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงองค์ความรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในวงกว้าง ทุกที่ทุกเวลา ตามความชอบ
และตามความถนัด เพือ่ พัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ
2. ผลทางสังคมในการลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม (ระหว่างชนชั้นและระหว่างเพศ)
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

หลักสูตร / 4) อินโฟ
กราฟิก และบทความ
ออนไลน์ สาหรับการจัด
ทา Digital Marketing
จานวนไม่น้อยกว่า 200
ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา เป็นการสร้างอุปนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ช่วยให้รู้เท่าทันโลก และสามารถ
นาข้อมูลความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือ
ผู้อนื่ และพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดขี ึ้นได้ 3.
ผลของการเป็นต้นแบบบริการการเรียนรู้
ออนไลน์ ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความยัง่ ยืน โดยในอนาคต
ยังสามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของ
ประเทศ (National Knowledge Hub) และ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อความรู้ตา่ งๆ จาก
ทั่วโลก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบ Knowledge
Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้
ค้นคว้าหาความรู้ 1 ระบบ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

10,924,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS1.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X05

โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น
(Muse Mobile)
กิจกรรมดาเนินการ
1. งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
1) การจัดทาพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ตน้ แบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับบริบททางด้าน
ประวัตศิ าสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ / 2. เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของ
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน เพือ่ ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั คนในสังคมทุกช่วงวัย
อย่างแท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ /
3. เพือ่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้และการให้
คาปรึกษากับบุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพของพิพิธภัณฑ์
ผ่านกระบวนการจัดตัง้ และการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ ภายใต้การดาเนินงานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum
Network)
4. เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพืน้ ที่ของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดขี ึ้น

เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีการนาเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
1 แห่ง 2. จานวนผู้เข้าใช้บริการและเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน / 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
นโยบายแห่งรัฐและพันธกิจของ สพร. ไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นได้มากขึ้น
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จานวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาต้นแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
4. คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ดขี ึ้น

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

1,550,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS2.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X07

โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแห่งการอ่าน
และการเรียนรู้
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. อ่านทั้งเมืองเรื่อง
เดียวกัน เชียงราย
2. On Book One
City
3. Solution Lab
เพื่อระดมความ
คิดเห็นพัฒนา
ต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงการ
มาตรการ หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์
1. อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย : เพือ่
ดาเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ตอ่ เนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่ รณรงค์ส่งเสริม
การอ่านในระดับเมืองหรือจังหวัด ให้
ประชาชนเกิดความตืน่ ตัวและตระหนักถึง
ความสาคัญของการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ
สื่อนิทานในระดับปฐม หรือแนวทางอืน่ ตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ที่เป้าหมาย
3. Solution Lab เพือ่ ระดมความคิดเห็น
พัฒนาต้นแบบเครื่องมือ กิจกรรม โครงการ
มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น
แนวทางพัฒนาห้องสมุดประชาชน รวมถึงการ
ทดสอบชิ้นงานต้นแบบ ซึ่งจะเป็นองค์ความรู้
สาหรับนาไปปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จานวนนวัตกิ รรมและองค์ความรู้ Solution

Lab จานวน 1 ชิ้นงาน
2. จานวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การอบรมพัฒนา/เข้าร่วมกิจกรรม
2.1 อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย
จานวน 500 คน / 2.2 On Book One City
จานวน 2,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อ่านทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน เชียงราย เกิด
เครือข่ายส่งเสริมการอ่านของจังหวัดเชียงราย
เกิดการตืน่ ตัวและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในกิจกรรมอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาพืน้ ที่ชุมชนเมือง
2. On Book One City เกิดเครือข่ายส่งเสริม
การอ่านของเมืองหรือจังหวัดที่ร่วมกันผลักดัน
การทางานด้านการอ่านและการเรียนรู้ของ
จังหวัดต่อเนื่องต่อไป เมืองขยับ เกิดการตืน่ ตัว
และมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 3. Solution
Lab ต้นแบบกิจกรรม เครื่องมือวิธีการ หรือ
มาตรการนโยบาย ถูกนาไปขยายผลและ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในระดับ
องค์กรพืน้ ที่แหล่งเรียนรู้ และนโยบายของ
ประเทศ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

2,000,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS2.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

กรมศิลปากร

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X08

BR1302X09

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรีไทย
คนละ 1 ชิ้น
กิจกรรมการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมปฏิบัตดิ นตรี
ไทยและดนตรีพนื้ บ้าน
ให้แก่เด็กและเยาวชน
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปี่พาทย์ จานวน
เด็กและเยาวชน ผู้เข้า
รับการอบรม แบ่งเป็น 2
รอบ/วัน
- รอบเช้า จานวน 20
คน - รอบบ่าย จานวน
20 คน2) กลุ่มเครื่องสาย
ไทย จานวนเด็กและ
เยาวชน ผู้เข้ารับการ
อบรม แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน
- รอบเช้า จานวน 20
คน - รอบบ่าย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้านได้
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดตี อ่
ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน
เชิงปริมาณ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่อยูโ่ รงเรียน
ใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกัด จานวน 14 แห่ง
จานวน 1,680 คน 2. เด็กและเยาวชน
ผู้สนใจ สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้านได้ 2.
เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดตี อ่

จานวน 20 คน
3) กลุ่มดนตรีพนื้ บ้าน
จานวนเด็กและเยาวชน
ผู้เข้ารับการอบรม
แบ่งเป็น 2 รอบ/วัน รอบเช้า จานวน 20 คน
-รอบบ่าย จานวน 20 คน

ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน
ผลผลิต เด็กลเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ เด็กและเยาวชนมีความรักเห็น
คุณค่าของดนตรีไทยและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการดาเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
จัดทาบัญชี จัดทา
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จัดทาคาอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา
อืน่ ๆ และจัดทาการ
จาแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่กาหนด
3. จัดทาข้อมูล AR
Code และ Virtual
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D
โบราณวัตถุ จัดทาเป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ จัดทาระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR
Code และ Virtual Reality
2. เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. เพือ่ พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั
สื่อมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย :
ผลผลิต
1) จัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(เม.ย. 2563 - พ.ค.
2564)

6,200,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS2.1

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 - ก.ย.
2564)

20,000,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS2.2

ตาม พรบ. 64

ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

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

ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual
Reality
2) จัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ ฯลฯ เป็นต้
3) ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality
4) ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
โดยมีจานวนผู้ใช้งาน 200,000 ครั้ง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปากรจัดทาข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้างแรงจูงใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูส่ ืบไป
3) ประชาชนสามารถนาข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกิจ ได้หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้
และความมั่นคง
4) สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน
และคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูส่ ืบไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถนาข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ได้หลากหลาย

ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูส่ ืบไป
2. กรมศิลปากรได้ระบบเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
เป็นศูนย์ข้อมูลที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก โดย
สามารถนาเสนอประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตคนไทยทั้งชาติ เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดโอกาสและเพิม่
ช่องทางให้ผู้คนที่สนใจศึกษาสามารถค้นคว้าได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้มากขึ้น

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X10

โครงการ กระตุน้ และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย
(Community Cultural
Product of Thailand)
(CCPOT)
กิจกรรมดาเนินการ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
ทุนชุมชน สาหรับ
เป้าหมายผู้ซื้อ
ประชาชนทั่วไป
(CCPOT) ระดับโท) รวม
8,000 รายการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เพิม่ มูลค่าด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
สาหรับตลาดระดับพรี
เมี่ยม (CCPOT) ระดับ

วัตปุ ระสงค์
1. เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ
ของรัฐบาล
2. เพือ่ ลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เนื่องจากผลิตเท่าเดิมระบบเดิมโดยใช้
ทุนชุมชนที่มีราคาต่าและการจาหน่ายได้ใน
ราคาสูงขึ้น
3.เพือ่ สร้างสินค้าและบริการของชุมชนรูปแบบ
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิม่ ที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในชุมชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา 2) เพิม่ รายได้ 3) เพิม่ การสร้างงาน
และสร้างอาชีพ 4) มีคลังข้อมูลและองค์
ความรู้ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพือ่ การ
พัฒนา ต่อยอด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. มีคลังข้อมูลความรู้ เพือ่ การพัฒนา

เอก) รวม 76 รายการ
3. ศึกษาข้อมูลทุตยิ ภูมิ
และลงพืน้ ที่เก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ ชุมชนมรดก
วัฒนธรรม 30 ชุมชน
เพือ่ พัฒนาคุณค่า
วัฒนธรรม [ABSTRACT
VALUE] เป็นผลิตภัณฑ์
ศิลปมรดกวัฒนธรรม
Intangible Cultural
Heritage Art Made
Product (ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่า
วัฒนธรรมจาก 30
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพือ่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับเพชร
รวม 10 รายการและ
ระดับทอง 240 รายการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (Culture Product of
Thailand) และสร้างความยัง่ ยืนด้านการใช้
ทุนวัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้านการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดว้ ย
วัฒนธรรมไทยระบบ BIG DATA / 3. ได้
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
โดยบูรณาการทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมา
เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ / 4. ได้ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาใน
ระดับสูงสาหรับผู้ซื้อ High-end โดยบูรณา
การทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมาเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์
5. ได้ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการนา
วัฒนธรรมของชุมชนมรดกวัฒนธรรม มา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ / 6. ได้
ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการนาวัฒนธรรม
ของชุมชนมรดกวัฒนธรรมจากการประกวด
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ / 7.
ผู้ประกอบการชุมชนได้รับต้นแบบบรรจุภัณฑ์
เพือ่ นาไปต่อยอดเพิม่ มูลค่าสินค้าด้วยตนเอง
ได้ในระยะยาว

ชุมชนมรดกวัฒนธรรม 8. มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู้ความ
โดยกิจกรรมประกวด 30 เข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม ในยุคปกติใหม่
เพือ่ เป็นผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับเพชร
รวม 10 รายการ
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่
ICHAMP ระดับทอง รวม
240 รายการ
7. CCPOT GRAND
EXPOSITION : งาน
แสดงและจาหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ การเจรจา
ธุรกิจเสมือนจริงและ
การสัมมนาทาง
วัฒนธรรมไทยระดับ
นานาชาติ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 - ก.ย.
2564)

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

176,579,530

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.1
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X11

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative
District)
กิจกรรมการดาเนินการ
1. ฟืน้ ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ ที่สร้างสรรค์ (Place
making)
1) โครงการฟืน้ ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ ที่สาธารณะ / 2)
โครงการฟืน้ ฟูและ
พัฒนาพืน้ ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน 3) จัดทา
เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในชุมชน
(Community
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาเมือง/ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ ส่งเสริมการกระตุน้ การสร้างธุรกิจใน
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น
รวมทั้งสร้างการรับรู้และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พนื้ ที่ยา่ นสร้างสรรค์
3. เพือ่ สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
นามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการออกแบบด้านธุรกิจ
สร้างสรรค์ดา้ นการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค นาไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

2. บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Business)
1) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน
(Made in) / 2)
กิจกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกิจย่าน
สร้างสรรค์ จานวน 4
พืน้ ที่ / 3) กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายนัก
สร้างสรรค์ในพืน้ ที่ชุมชน
(Creative Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอัต
ลักษณ์ยา่ นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Branding)
1) กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของ

4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการกระตุน้
การสร้างธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมทั้งสร้างการรับรู้สร้างการจดจา ใน
รูปแบบการจัดงานเทศกาลประจาเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พนื้ ที่
ย่านสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
ผลผลิต (Output)
1.พืน้ ที่ยา่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตน้ แบบ / 2.
ฐานข้อมูลธุรกิจย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / 3.
กิจกรรมพัฒนาและกระตุน้ ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ดว้ ยงานเทศกาล (Creative
Festival)
4. ย่านสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
/5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า
(จากกิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ที่ยา่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตน้ แบบ ที่
เป็นย่านที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่

ย่านและชุมชน
(Creative Tour) / 2)
กิจกรรมสร้างเนื้อหา
และส่งเสริมธุรกิจย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และกระตุน้ บรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
1) การสารวจและวิจยั
รวมถึงการกาหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจาปีของเทศกาลฯ
2) ดาเนินการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม โดย
การนาเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอียดของการจัด
เตรียมการสาหรับวันจัด
งาน (Pre-production)
3) บริหารจัดการและ

อนาคตที่ดขี ึ้น เป็นพืน้ ที่ของโอกาสทางธุรกิจ
และความเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ ผ่านการส่งเสริมธุรกิจดัง้ เดิม
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการเพิม่ รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ ฟูพนื้ ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นย่าน
เป็นที่รู้จกั และดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่
2. กระตุน้ และส่งเสริมการใช้งานพืน้ ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกับเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ ที่
และกิจกรรมสร้างสรรค์ อันนาไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ ที่ เป็นพืน้ ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่
ได้รับระหว่างการใช้พนื้ ที่ยา่ นสร้างสรรค์เป็น

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 - ก.ย.
2564)

60,000,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ทางานเทศกาลตาม
แผนการที่กาหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตรและผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา สื่อมวลชน
เพือ่ การจัดเทศกาลฯ
5. ขับเคลื่อนและขยาย
ผลย่านต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก/เพิม่ พืน้ ที่เมือง
สร้างสรรค์

พืน้ ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยุกต์ตอ่
ยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ตอ่ ยอดความคิดไปประยุกต์
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการก้าวสู่การ
จัดงานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ ที่จริงและบนพืน้ ที่ดจิ ทิ ัล
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกิจของนักออกแบบ
ผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้าใจและร่วมมือกันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความตืน่ ตัวและความเคลื่อนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาฟืน้ ฟูเมือง ผ่านการ
จัดทา

กิจกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ ที่ยา่ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความเคลื่อนไหวตืน่ ตัว
เรื่องศักยภาพของพืน้ ที่และรับทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่หลังจากการเข้ามาของ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
ทุนวัฒนธรรม เรื่องราวเอกลักษณ์ของพืน้ ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตในย่าน
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ทางาน สร้างธุรกิจใหม่ หรือเกิดการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้
และทักษะ รวมทั้งการใช้พนื้ ที่ยา่ นเป็นพืน้ ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกิดโอกาส
และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่องทางการขาย

ธุรกิจสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น
4. เกิดความตืน่ ตัวและความสนใจที่จะนา
แนวคิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ ที่อนื่ ๆ ต่อไป

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X12

โครงการ พัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. การสารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ดาเนินการคัดเลือก
พืน้ ที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นาร่อง
จานวน 8 แห่ง / 2)
ดาเนินการสารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ ที่ ได้แก่
สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้
และจับต้องไม่ได้
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาและยกระดับพืน้ ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และนาไปสู่การเพิม่ จานวนเมือง
สร้างสรรค์ / 2. เพือ่ ดาเนินงานพัฒนาย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่าน
การจัดทาโครงการและกิจกรรมนาร่องการ
พัฒนาพืน้ ที่ ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม / 3.
เพือ่ พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น / 4. เพือ่ สร้างเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของไทยกับเมืองในประเทศ
ต่างๆ อันนาไปสู่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การพัฒนาและความร่วมมือทางวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์
ผลผลิต (Output) 1. เพิม่ พืน้ ที่พัฒนาสู่
เมืองสร้างสรรค์ / 2.จานวนจังหวัดที่นาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น Story
Telling เพือ่ ต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้าและ
บริการใหม่ (Branding)- จังหวัดที่ดาเนินงาน

สถานภาพของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์
Covid 19 เป็นต้น / 3)
ดาเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อย่างมี
ส่วนร่วม จานวน 15
พืน้ ที่
3. การทาเรื่องราวย่าน

ต่อเนื่องจากปี 2563 จานวน 6 เมือง / 3.
จานวนจังหวัดที่ทาโครงการนาร่องพัฒนาพืน้ ที่
(District prototype testing) ร่วมกับภาคี
เครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกิดพืน้ ที่เศรษฐกิจ
เมืองในสาขาเมืองสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ที่แห่งการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป
ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย 3.
เพือ่ ให้จงั หวัดเมืองรองสามารถนาองค์ความรู้
และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้าง
Story Telling ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์
ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์แนวโน้ม
การบริโภคของตลาด และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 (ต.ค. 2563 ก.ย. 2564)

25,000,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สร้างสรรค์ (Creative
District Storytelling)
จานวน 8 พืน้ ที่
4. งานเผยแพร่กจิ กรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่ พืน้ ที่เมือง
สร้างสรรค์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400 โครงการที่ได้รับจัดสรร

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกิดพืน้ ที่เมือง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย อันตอบโจทย์ตอ่
เป้าหมายขับเคลื่อนพืน้ ที่เมืองเศรษฐกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ ที่สามารถขยายผลไปยังพืน้ ที่อนื่ ได้
/ 2. สร้าง Branding และกระบวนการ
ถ่ายทอดเรื่องราวของพืน้ ที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
สาคัญในการพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ นาไปสู่การ
ลงทุน และการจ้างงานจากการพัฒนาสินค้า
และบริการภายใต้ Branding ของท้องถิ่น / 3.
เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน /4. สร้างความตืน่ ตัวและความ
เคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่าน
การจัดทากิจกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์
และการประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และ
เกิิดเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับการออกแบบและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่

เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการพัฒนา
พืน้ ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกัน และ
ร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

BR1302X13

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ
กิจกรรมการดาเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดนาร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัด
เชียงราย
1) จัดกิจกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่ เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับประโยชน์
ทั้งด้าน

เศรษฐกิจและด้านสังคม
ที่จงั หวัดจะได้รับจาก
การช่วยกันผลักดันให้
เป็นเมืองศิลปะร่วมกับ
เครือข่ายศิลปิน
เครือข่ายด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมาย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สาหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตสานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมา
สร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

ตาม พรบ. 64

MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X14

BR1302X15

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการดาเนินการ
กิจกรรม
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก
ซีซั่น 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ ที่ชุมชน
และนาความรู้ดา้ น
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การทางานร่วมกัน
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ ฐาน

ดาเนินโครงการเพือ่ สร้างและบ่มเพาะนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งนาศักยภาพการ
สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ช่วยชุมชนที่ยงั ขาดความ
เข้าใจพืน้ ฐานด้านการออกแบบ และพร้อมใน
การต่อยอดการนากราฟิกดีไซน์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในปีนี้
การดาเนินโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยงั ขาดอัต
ลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ที่เด่นชัด
น่าสนใจ และน่าจดจา เป็นพืน้ ที่เป้าหมาย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้านเรขศิลป์ ไม่
น้อยกว่า 5 ครั้ง 2. บันทึกเทปและผลิต
รายการชนช้างกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 ตอน 3.
งานด้านเรขศิลป์ถูกใช้ในการพัฒนาสินค้า
และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดและ

ผสมผสานกับมติทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่สินค้าและ
บริการของชุมชน เกิด
การจาหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกัน

พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย
สาขาเรขศิลป์ ผ่านการลงมือปฏิบัตจิ ริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ การสร้าง
เสน่ห์จากอัตลักษณ์ของแต่ละพืน้ ที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป์) 2. สินค้าและ
บริการของชุมชนที่เข้าร่วม ได้รับการสร้าง
เสริมมูลค่า

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้ม
และทิศทางการออกแบบ
เครื่องแต่งกายด้วยผ้า
ไทยจากชุมชน/กลุ่มที่
ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการ เพือ่ ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมผ้า
ไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นาแนวคิดในการเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ ทีสาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
นาไปสู่การเพิม่ รายไดของชุมชนและท้องถิ่น /
2. เพือ่ กระตุน้ ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กระตุน้ ให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อย่างยังยืน / 3. ส่งเสริมการใช้มรดกทาง
วัฒนธรรม ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความมั่งคั่ง มั่งคง และยัง่ ยืนทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมให้กบั ชุมชน / 4. เพือ่
เป็นการต่อยอดจากการรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้สู่การปฏิบัตไิ ด้จริง / 5.เพือ่ เป็นการนา
แนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS3.2

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS3.2

ตาม พรบ. 64

ตาม พรบ. 64

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทย / 6. เพือ่ สร้าง
ความตระหนักและกระตุน้ ให้เกิดภาพลักษณ์ที่
มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย / 7. เพือ่
สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการพัฒนาและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม เพือ่
การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ ส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ อีกทั้งจะนามาสู่การ
เพิม่ รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น / 2.
ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น / 3. เกิดกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเอง
/ 4. องค์ความรู้แนวโน้มและทิศทางผ้าไทย
และการออกแบบเครื่องแต่ง

กายด้ายผ้าไทยสามารถนาไปใช้ตอ่ ยอดในการ
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยได้รับ
การต่อยอดแนวคิดที่เป็นสากลเพิม่ มากขึ้น /
6. วงการผ้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยยิง่ ขึ้น /
7. ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และผู้ประกอบการ
ด้านผ้าไทย มีรายได้เพิม่ มากขึ้น

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
(องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X16

โครงการ บริหารจัดการ
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
กิจกรรมการดาเนินการ
1. กิจกรรมห้องคลัง
ความรู้
1) กิจกรรมห้องคลัง
ความรู้ ในเรื่องการ
พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของมนุษย์
Fulfill Development
2) งานเทศกาลหนังสือ
LIT Fest โดยมิวเซียม
สยาม ร่วมกับ
สานักพิมพ์ ร้านหนังสือ
และเครือข่าย จัดงาน
กิจกรรมเทศกาลหนังสือ
สนุก LIT Fest
3) จัดกิจกรรมห้องคลัง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิว
เซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
นอกห้องเรียนแนวใหม่ภายใต้แนวคิด
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum)
รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม และสนองตอบการใช้บริการในพืน้ ที่
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)
ที่หลากหลาย
2. เพือ่ พัฒนางานบริการด้านพิพิธภัณฑ์ที่
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ตอ่ กลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทาง
ประวัตศิ าสตร์สังคม) และห้องปฏิบัตกิ ารเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/วัตถุจดั แสดง
"เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จานวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จานวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
เป้าหมาย/ผลผลิต

ความรู้ในหัวข้อ
“หนังสือประวัตศิ าสตร์
ที่ส่งออกมาจากบ้าน
ของกันและกัน”
4) บริการด้านพืน้ ที่ เพือ่
กิจกรรมที่จดั ในห้องคลัง
ความรู้ ลักษณะเป็นการ
ใช้พนื้ ที่เพือ่ การเรียนรู้
Learning Space
5) ห้องคลังความรู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นที่
ปรึกษาในการจัดตัง้
ห้องสมุดวัดบวรนิเวศ
และได้มีการจัดประชุม
ผู้เกีย่ วข้องทั้งจากภาคี
ห้องสมุดหลายแห่ง
2.งานห้องปฏิบัตกิ ารเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/
วัตถุจดั แสดง
1) ดาเนินการต่ออายุ

1. จานวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จานวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบที่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชมให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดอี ย่างเท่า
เทียมกัน พร้อมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการที่มีข้อมูล
เฉพาะทางด้านประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และสังคม รวมไปถึงเป็นพืน้ ที่แหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้บริการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ครบวงจร
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกันเชิง
อนุรักษ์และรักษาโบราณวัตถุ /วัตถุพิพิธภัณฑ์
เพือ่ นาไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

กรมธรรม์ประกันภัย
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
2) ดาเนินการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานภายนอกที่ขอ
ความอนุเคราะห์
3) ดาเนินการจัดพิมพ์
และเผยแพร่จดหมาย
ข่าวของห้องคลัง
โบราณวัตถุฯ
4) ดาเนินการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูล เขียน
บทความ ตรวจสอบ
เนื้อหา รวมถึงการ
ออกแบบรูปเล่ม เพือ่
จัดทาจดหมายข่าวของ
ห้องคลังโบราณวัตฯุ
3.งานวิจยั วัสดุในการ
ซ่อมแซมเครื่องปั้นดินเผา

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

37,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS1.1

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
(องค์การมหาชน)

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
(องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X17

BR1302X18

โครงการ ขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ภูมิภาค
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การจัดทาพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
1) การจัดสร้างต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
2) การจัดทาแผนแม่บท
ในการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ตน้ แบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
1) กิจกรรมความร่วมมือ
กับต้นแบบพิพิธภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1. ขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่
ภูมิภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กบั
คนในสังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขยายผล
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ระบบที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความ
ร่วมมือในการพัฒนา องค์ความรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้การดาเนินงานของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery
Museum Network)
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เกิดพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่พัฒนาตามระบบ
Discovery Museum จานวน 1 แห่ง
2. เกิดแผนแม่บทในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
รูปแบบ Discovery Museum จานวน 2 แห่ง
3. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดองค์
ความรู้กบั เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
โดยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

2) การจัดกิจกรรมขยาย
ผลเพือ่ เป็นต้นแบบ
(Node) ในภูมิภาค (4
ภาค)
3. การติดตาม
ความก้าวหน้าให้
คาปรึกษาและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ไปสู่
ภูมิภาค ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ระบบพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและยัง่ ยืนตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์อย่างได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
3. เกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
(Discovery Museum Network) ที่ร่วมสร้าง
มาตรฐานในการเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ให้กบั ประชาชนชาวไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
ในสังคมไทย อย่างยัง่ ยืน

โครงการ ปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ของ
ประเทศภายในบริเวณ
สวนป่า "เบญจกิติ" (งบ
ผูกพัน 600,000,000)
กิจกรรมการดาเนินงาน
1. พัฒนาและปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่ เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ ภายใน
บริเวณสวนป่า“เบญจกิ
ติ” ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ ซึ่ง
กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง และ
กองทัพบกมีความ
ร่วมมือกันในการร่วม
ดาเนินการสร้าง สวนป่า
“เบญจกิติ” ให้เป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ก่อสร้าง และจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
“OKMD 21” ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกายภาพของ การใช้พนื้ ที่
และรูปแบบองค์ความรู้
2. เพือ่ จัดตัง้ และพัฒนา “ศูนย์การเรียนรู้
OKMD 21” ซึ่งมีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย ทั้งใช้เชิงกายภาพของการใช้
พืน้ ที่ และเป็นที่รวบรวมและคัดสรรค์องค์
ความรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ โมเดล
ธุรกิจ การจัดแบ่งพืน้ ที่การให้บริการ และ
หมวดหมู่องค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้
3. เพือ่ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และสามารถพัฒนาทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อมโยงจากใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถนา
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมี
รูปธรรม
4) เพือ่ พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้
(Knowledge Hub) แห่งอนาคต แหล่งรวม

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

38,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS1.1



ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

120,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS1.1



ในปี 65

ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ BR1302X19
ความรู้
(องค์การมหาชน)

สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ
และพัฒนาพืน้ ที่ส่วน
ต่างๆ ภายในสวนฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ดา้ น
ต่างๆ สาหรับให้
ประชาชนมาใช้บริการ
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ดา้ นต่างๆ
ในปี 2565 ภายหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนา
สวนสาธารณะที่สาคัญ
ของกรุงเทพมหานครเพือ่
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
ซึ่ง สบร. จะร่วมมือ

ภูมิปัญญาดัง้ เดิม และความเป็นมาของการ
การพัฒนาประเทศ (Thai Civilization) และ
ต่อยอดองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพือ่
กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ และทักษะ
ของประชาชนทุกช่วงวัยในการประกอบอาชีพ
5) เพือ่ ส่งเสริมคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศให้กา้ วไปข้างหน้าโดยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และค้นพบ
ศักยภาพของตนเองได้
6) เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่ พัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประชาชน
ในทุกช่วงวัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความคุ้มค่าของโครงการจากรายได้ที่
เป็นตัวเงินและค่าใช้จา่ ยที่ประหยัดได้
ประมาณการวงเงินรวมปีละ 700 ล้านบาท
2. การสร้างพืน้ ที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่ดี
สาหรับประชาชน ชุมชน ที่อยูบ่ ริเวณโดยรอบ
3. สร้างผลกระทบเชิงบวกที่สาคัญสาหรับ

พัฒนาพืน้ ที่ส่วนหนึ่งใน
บริเวณ สวนเบญจกิติ ให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ หรือแหล่ง
เรียนรู้ของประเทศ
2. จัดกิจกรรมให้เด็ก
เยาวชน ครู อาจารย์
เข้ามาใช้บริการการ
เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ เพือ่ ให้เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้กบั
หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบ เช่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
การอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กบั
นิสิตนักศึกษา

ประเทศไทยหลายประการ อาทิ การเป็น
New Tourist Destination โดยเป็น
Landmark แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ, การขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาล, ต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงของอาคาร
ประวัตศิ าสตร์ สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบ และองค์ความรู้สมัยใหม่

โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ
(Knowledge Portal)
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ
e-learning, ระบบ
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับหน่วยงาน
เครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
search และ
customer
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่ สังเคราะห์
องค์

เพือ่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบห้องสมุด
ออนไลน์ระดับชาติที่เป็นช่องทางในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจาก
แพลตฟอร์มที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่
จะเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ ฐานทาง
ปัญญาที่จะเป็นการพัฒนาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศแล้ว ประชาชน
จะได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับนาไปใช้พัฒนา
ตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดทาระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Data
Management System) จะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลความรู้ตา่ งๆ จากทั่วโลก และองค์กร
เด่นๆ ในประเทศ ครอบคลุมองค์ความรู้
หลากหลายศาสตร์ทุกแขนง เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้อย่างไร้ขีดจากัด
2. จัดทาระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
(Intelligent System และSearch Engine)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

28,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

MS1.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ความรู้ดา้ นต่างๆ เช่น
สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
สั้นและระยะยาวใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้
1) คลิปวิดโี อ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จานวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น
2) องค์ความรู้ใน
รูปแบบดิจทิ ัลคอน
เทนต์/e-books 2000
ชิ้น
3) องค์ความรู้ในรูปแบบ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

35,995,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

จะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
และอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็วเพือ่ นาไปพัฒนาองค์ความรู้
และระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จานวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง (คน/ปี)
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เพือ่
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ รวมถึง
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จานวนไม่
น้อยกว่า 8,000,000 คน/ครั้ง
2. ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตร
การเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

online course 20
หลักสูตร
4) อินโฟกราฟิก และ
บทความออนไลน์
สาหรับการจัดทา Digital
Marketing จานวนไม่
น้อยกว่า 200 ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

กรมศิลปากร

BR1302X21

โครงการ พัฒนาระบบ
บริการเอกสารจดหมาย
เหตุเพือ่ ประชาชน
กิจกรรมการดาเนินการ
1. จัดทาข้อกาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบบริการเอกสาร
จดหมายเหตุเพือ่
ประชาชน
2. พัฒนาระบบจัดทา
คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ และจัดทา
บัญชีข้อมูลทรัพยากร
ดาเนินการแปลงข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ดิจทิ ัล
3. จัดทานาเข้าข้อมูล
และการเผยแพร่และ
ให้บริการข้อมูล
4. ประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน
2. เพือ่ พัฒนาศักยภาพการให้บริการข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ให้อยูใ่ นรูปแบบของหอ
จดหมายเหตุดจิ ทิ ัล
3. เพือ่ ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
ทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุก
ระดับ รวมถึง ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความ
บกพร่องประเภทต่าง ๆ
4. เพือ่ อนุรักษ์ จัดเก็บ แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่ ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ที่
สามารถเชื่อถือได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั ในทุกแขนงวิชา
5. เพือ่ ให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลหลักของชาติดา้ นศิลปวัฒนธรรม

ในปี 65

MS1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

33,680,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

และระบบสืบค้นเพือ่ การบริการประชาชนที่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จัดทาพัฒนาระบบให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ ด้วยระบบดิจทิ ัล
2. ดาเนินการแปลงข้อมูล ทรัพยากรข้อมูล
บัญชีเอกสาร ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผน
ที่ ภาพถ่าย เสียง โสตทัศน์ และวีดที ัศน์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นดิจทิ ัลและนาเข้า
เอกสารจดหมายเหตุของสานักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ
3. พืน้ ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิ ัลรวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
ประชาชนทุกคนไม่จากัดเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุดจิ ทิ ัลที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา การพัฒนา และ
เป็นมรดกวัฒนธรรมสามารถนาไป สร้างสรรค์
ต่อ

ยอด และเพิม่ คุณค่าในเชิงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ ได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และสามารถจัดเก็บ
รักษาต้นฉบับคงอยูต่ ามสภาพเดิมและมีอายุ
ยืนยาวได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิ ัลหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เอกสารจดหมายเหตุ บัญชีเอกสาร
ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผนที่ ภาพถ่าย
เสียง โสตทัศน์ และวีดที ัศน์ ได้รับการแปลง
เป็นดิจทิ ัลนาเข้าสู่ระบบเพือ่ ให้บริการ
สามารถจัดเก็บทรัพยากรต้นฉบับได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ และ สถานที่
ให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ แก่
ประชาชน สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการ
ประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพือ่ การศึกษา ค้นคว้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

กรมศิลปากร

BR1302X22

โครงการ พัฒนาบริการ
ห้องสมุดดิจทิ ัล หอสมุด
แห่งชาติ
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ
๑) ในสานักหอสมุด
แห่งชาติ, ๒) ในหอสมุด
แห่งชาติส่วนภูมิภาค
2. การบารุงรักษา
1) ห้องสมุดอัตโนมัติ,
2) ระบบ e-service,
3) ระบบดิจทิ ัล,
4) ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาต่อยอดโครงการห้องสมุดดิจทิ ัล
ในงบประมาณปี 2560 ให้มีความต่อเนื่องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพือ่ ปรับปรุงการบริการของหอสมุด
แห่งชาติให้อยูใ่ นรูปแบบของห้องสมุดดิจทิ ัลที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพือ่ สร้างสรรค์ ต่อยอด เพิม่ คุณค่าให้กบั
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่ นหอสมุด
แห่งชาติ
4. เพือ่ อนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลที่เป็น
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่ นหอสมุด
แห่งชาติให้คงอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
5. เพือ่ พัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัยที่
ทันสมัยของประชาชนในชาติ
6. เพือ่ พัฒนาพืน้ ที่การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิ ัล รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในหอสมุดแห่งชาติให้ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ในปี 65

MS1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

5,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

7. เพือ่ ลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิ ัลของประชาชนใน
ชาติ
เป้าหมาย
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกสารต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ หนังสือหายาก
หนังสือพิมพ์เก่า สมุดไทย แถบบันทึกเสียง
วีดทิ ัศน์ ภาพถ่าย ได้รับการแปลงให้อยูใ่ น
รูปแบบดิจทิ ัล
2. มีห้องสมุดดิจทิ ัลสาหรับการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิ ัลที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
3. พืน้ ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิ ัลรวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
ประชาชนทุกคนไม่จากัดเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เอกสารต้นฉบับของ
หอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ หนังสือหายาก
หนังสือพิมพ์เก่า สมุดไทย แถบบันทึกเสียง
วีดทิ ัศน์ ภาพถ่ายของหอสมุดแห่งชาติได้รับ

การแปลงอยูใ่ นรูปแบบดิจทิ ัล
2. มีห้องสมุดดิจทิ ัลที่จดั เก็บทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิ ัลที่มีคุณค่า ที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
การให้บริการประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ
3. มีพนื้ ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิ ัล รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน
หอสมุดแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ประชาชนในชาติสามารถนาทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิ ัลที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของ
ชาติไปสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิม่ คุณค่าใน
เชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
5. ทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชาติคงอยูต่ ามสภาพเดิมและมีอายุยนื ยาว

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ BR1302X23
ความรู้
(องค์การมหาชน)

โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแห่งการอ่านและ
การเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดทาสื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างสรรค์บรรยากาศ
เมือง
2. สนับสนุนการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การจัดเวที
สาธารณะเพือ่ พูดคุย
แลกเปลี่ยนระดม
ความคิด การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. จัดกิจกรรมอ่าน
มาราธอน ณ เมืองภูเก็ต

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในระดับเมืองหรือ
จังหวัด ให้ประชาชนเกิดความตืน่ ตัวและ
ตระหนักถึงความสาคัญของการอ่านหนังสือ
และการแสวงหาความรู้ และมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดพืน้ ที่เป้าหมาย
2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครภูเก็ต ให้สอดรับกับการได้รับ
เลือกให้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่า
ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก
(UNESCO GNLC)
เป้าหมาย
1. ประชาชนเกิดพฤติกรรมการอ่าน ตระหนัก
ถึงความสาคัญของการอ่านและเล็งเห็นคุณค่า
ของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตที่จะมีการทางานร่วมกัน
อย่างยัง่ ยืนภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เกิด

ในปี 65

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

13,300,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS2.1



ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

6,200,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS2.1



กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

เครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่จะ
ทางานร่วมกันต่อไปอย่างยัง่ ยืน เกิดอัตลักษณ์
ใหม่ของจังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพียงการแข่งขันวิ่ง
นานาชาติ Phuket Marathonแต่ยงั มีPhuket
Readathon ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมงานด้านการศึกษา นอกเหนือไปจาก
จุดเด่นด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
ของจังหวัด

สานักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้
(องค์การมหาชน)

BR1302X24

โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น
(Muse Mobile)
กิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
กิจกรรมและชุด
นิทรรศการเคลื่อนที่
“Muse Mobile” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
จังหวัด และท้องถิ่น
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด ภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ เปิดเวทีกจิ กรรมและพืน้ ที่แห่งการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยได้ทั้งสาระและ
ความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาคอันเป็นการขยาย
โอกาสการเรียนรู้ให้กบั โรงเรียน เด็กและ
เยาวชนที่อยูต่ ามภูมิภาค
2. เพือ่ บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และส่งเสริมให้เข้าใจประวัตศิ าสตร์และ
ตระหนักรักในท้องถิ่นของตนอันจะนาไปเป็น
พืน้ ฐานในการสร้างอนาคตที่ยงั่ ยืนในสังคม
แห่งการเรียนรู้
3. เพือ่ เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของ
Discovery Museum ร่วมกับพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในพืน้ ที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีการนาเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่
3 แห่ง / 2. จานวนผู้เข้าใช้บริการและเข้า
ร่วมกิจกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ รวม
ไม่น้อยกว่า 60,000 คน / 3. ผลประเมิน

ในปี 65

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นิทรรศการเคลื่อนที่ และเกิดความสนใจที่
จะต่อยอดโดยการศึกษาหาความรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ / 2. ประชาชนในภูมิภาคมีความ
เข้าใจในประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่นของตนเองและ
ภูมิภาคอืน่ ๆ ของประเทศไทย / 3. เกิดความ
ร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ตา่ งๆ และหน่วยงานในภูมิภาคในการ
ส่งต่อแนวคิด Discovery Museum"

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

BR1302X25

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิน้
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ชิน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้านได้
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดตี อ่
ดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้าน
ผลทีค่ าดว่าจะเกิด
เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
เล่นดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้านได้
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่อยูโ่ รงเรียนใกล้เคียง
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 14 แห่ง จานวน
1,680 คน

ในปี 65

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมศิลปากร

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X26

โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
การดาเนินการ : การ
พัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี
AR Code QR Code,
Virtual Reality และ
3D
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
จัดทาบัญชี จัดทา
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จัดทาคาอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา

วัตถุประสงค์
1. จัดทาระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code
และ Virtual Reality จานวน 25 แหล่ง
โบราณสถาน ทั่วประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา
ค้นคว้าวิจยั ของหน่วยงานของรัฐและเอกชน
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั
สื่อมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย:
ผลผลิต:

อืน่ ๆ และจัดทาการ
จาแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่กาหนด
3. จัดทาข้อมูล AR
Code และ Virtual
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D
โบราณวัตถุ จัดทาเป็น
สามมิติ
5. งานพัฒนาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูล

1. จัดทาข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual
Reality
2. จัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น
อังกฤษ ฯลฯ เป็นต้
3. ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality
4. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปากรจัดทาข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้างแรงจูงใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

20,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS2.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

76,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

ถ่ายทอดความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่งมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูส่ ืบไป
3. ประชาชนสามารถนาข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกิจ ได้หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้
และความมั่นคง
4. สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน
และคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูส่ ืบไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถนาข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง

ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ได้หลากหลาย
ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูส่ ืบไป

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X27

โครงการ พัฒนาต่อ
ยอดทุนทาง
วัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชา
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืน (บวร On
Tour) ของชุมชน
คุณธรรมน้อมนา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลัง
บวร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมฯ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ ด้วยการ
นาทุนทางวัฒนธรรมและข้อมูลองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ / 2. เพือ่ ให้ชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของชุมชน
ภายหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้
ผ่านพ้นไป
3. เพือ่ ให้เกิดการบูรณาการการดาเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และผู้นาพลังบวร
ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยัง่ ยืน / 4. เพือ่ ให้เกิดชุมชนคุณธรรมฯ บวร
On Tour ที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ พร้อม
เป็นต้นแบบความสาเร็จและขยายผลไปสู่
ชุมชนอืน่ ๆ / 5. เพือ่ ให้ประชาชนในชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และ
ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มีรายได้เพิม่ ขึ้น
กิจกรรม

ในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นาพลังบวร เพือ่
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน ภายใต้
แนวคิด “บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นาพลังบวร เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยมิตทิ างวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืน (บวร On Tour)
1) จัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้ดา้ นวัฒนธรรม
เพือ่ ใช้ในการพัฒนาต่อยอด 2) การคิดค้น
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนาเส้นทาง และกิจกรรม
การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
4) พัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ที่
สื่อถึงความโดดเด่น และอัตลักษณ์ของชุมชน
5) พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร

จานวน 1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
2. ผู้นาพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ จานวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร
ได้รับการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของชุมชนภาย
หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 2. ผู้นา
พลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืน
/ 3. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นเจ้า
บ้านที่ดี และได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มี
รายได้เพิม่ ขึ้น / 4. ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นได้รับต่อยอดให้เกิดคุณค่า และ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

21,866,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

มูลค่าอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ ฟู เยียวยา
ทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้
ผ่านพ้นไป โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่า
อย่างสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ ยืน
๒. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาต่อยอด มีกจิ กรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
๓. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ มีความรัก
ความภูมิใจและมีความเป็นเป็นเจ้าของชุมชน
จากการ
ใช้ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

มาสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้
และทาให้มีความเป็นอยูท่ ี่ดขี ึ้น
4. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณค่า และ
มูลค่าอย่างสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้ชุมชนอืน่ ๆ
ได้ศึกษาเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิ
สังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
อย่างสร้างสรรค์

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X28

โครงการ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product of
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การสารวจข้อมูล
ชุมชน ในพืน้ ที่ 7๗
จังหวัด
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่ พัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
150 ชุมชนในพืน้ ที่ 77
จังหวัด
3. การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารส่งเสริมการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วย
การอบรมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การ
ผลิต เพือ่ เพิม่ คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดการนาเอาทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และสามารถต่อยอด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ ที่
ชุมชน
3. เพือ่ ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นนาไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้กบั ประเทศ
4. เพือ่ กระตุน้ ให้ชุมชนเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรมของชาติในคงอยูส่ ืบต่อไป
5. เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ที่ดใี นการเผยแพร่

ในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X29

ออนไลน์และออฟไลน์
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัตกิ ารส่งเสริมการ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมการออกร้าน
ในงานแสดงสินค้า
ระดับชาติ จานวน 5 ครั้ง
7. จัดทาหนังสือหรือสื่อ
สิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตสื่อวีดทิ ัศน์
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้
เป็นที่รู้จกั อย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต :
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา
2) เพิม่ รายได้
3) เพิม่ การสร้างงานและสร้างอาชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม เพือ่ การพัฒนาต่อยอด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนัก เห็น
คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรม
๒. สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาต่อยอด เพิม่ ช่องทาง
และโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมมี
รายได้จากการจาหน่ายสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมเพิม่ มากขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการนามรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นแรง

ของชุมชนในท้องถิ่น 4
ภูมิภาคจานวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่ วางแผน
และติดตามงาน

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เกิด
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการประกอบการ
5. เกิดการนาเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
ชุมชน มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสามารถต่อยอดส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ ที่ชุมชนทั่ว
ประเทศ

โครงการ ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
ภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้มิตทิ าง
วัฒนธรรมและซอฟท์
พาวเวอร์ (Soft Power)
กิจกรรมการดาเนินการ
1. การร่วมผลิต
ภาพยนตร์ หรือ
วีดทิ ัศน์ที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และความสง่า
งามของวัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมการการ
ท่องเที่ยว การใช้สินค้า
และบริการไทย 10
โครงการ/เรื่อง
2. การบริหารจัดการ
โครงการฯ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ใช้วัฒนธรรมเป็นเสมือนเครื่องมือ
ซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ในการสร้าง
อิทธิพลต่อความคิดของประชาชนไทยได้
ภาคภูมิในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้างพลังบวกสร้างความรัก ความสามัคคี
หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน
2. เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ไทยให้เป็นระบบและกาหนดทิศทาง เพือ่
การต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กบั ธุรกิจ
บันเทิงหรือการท่องเที่ยว
3. เพือ่ สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน
ในการทานุบารุงสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม
สร้างมรดกภูมิปัญญาของชาติ รวมถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบั เยาวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศอย่าง
ยัง่ ยืน โดยเน้นให้ประชาชน มีความสมบูรณ์
พูนสุขและภาคภูมิใจ5. เพือ่ ให้บุคลากรด้าน
ภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

205,800,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ไทยผลิตผลงานที่มีคุณค่า มีคุณภาพในการ
ผลิตและสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล
6. เพือ่ เป็นช่องทางในการเผยแพร่สินค้าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
7. เพือ่ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ดงี ามของ
ไทยผ่านสื่อคอนเทนท์สู่สายตามชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และทาให้ประชาชนตืน่ ตัวต่อ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมยิง่ ขึ้น
เชิงปริมาณ ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
อย่างน้อย 10 โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ชมภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ชาวไทยและ
ต่างประเทศ ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล
2. มีการผลิตภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มีเนื้อหา
สอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว
ด้านการส่งเสริมความสามัคคีและ

ความรักชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ต่อส่วนรวม
3. ภาพยนต์และวีดทิ ัศน์ของไทยได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งระดับประเทศ
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์
และธุรกิจต่อเนื่อง สามารถจาหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น เป็นการ
เพิม่ มูลค่าทางธุรกิจ ขยายตลาดภาพยนตร์
และวีดทิ ัศน์ไทย และเป็นการยกระดับขีเค
วามสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเพิม่
มากขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมความสามัคคีและความ
รักชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้
อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๐
โครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 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. จัดอบรมให้ความรู้
โดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1 เพือ่ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural
Product of Thailand (CCPOT) ระดับโท
ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural
Product of Thailand : CPOT)
2. เพิม่ ศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการอบรม
พัฒนาทักษะด้านการออกแบบการผลิต เพือ่
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สามารถแข่งขันได้
ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล
3. เพือ่ ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นนาไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้กบั ประเทศ
4. เพือ่ กระตุน้ ให้ชุมชนเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
5. เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

วัฒนธรรม
3. การเชื่อมโยงขยาย
ตลาดและเพิม่ ช่องทาง
การตลาด ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product of
Thailand : CPOT)
4. ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
5. จัดทาคาขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
คัดเลือกให้พัฒนาสินค้า
อย่างน้อยสินค้าละ 1
คาขอ

วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จกั อย่างแพร่หลายทั้ง
ในและต่างประเทศ
6. เพือ่ เพิม่ ช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
ที่มีอยูเ่ ดิมและจากการพัฒนายกระดับของ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ(ท่องที่ยว)
ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิม่ จากความคิดสร้างสรรค์
ผสานทุนชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าหมาย / ผลผลิต :
เชิงปริมาณ
1.ประชาชนทั่วประเทศ รวม 7,600 ราย
มีส่วนได้เสียในโครงการ
2.ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 76 ราย เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสานึกค่านิยมวัฒนธรรมไทย
จากรากฐานสู่สังคมประเทศ
2.สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง
สู่ภูมิภาคโลก

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

30,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

50,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

3.เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย ธรรมชาติ
ด้วยองค์ร่วมทางวัฒนธรรม
4.สร้างแรงบันดาลใจในการนาต้นทุน
วัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์พัฒนา ประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
อันเป็นเอกอัตลักษณ์ที่ไม่มีวันหมดให้เป็น
เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. สร้างมูลค่าเพิม่ ให้สินค้าและบริการชุมชน
อันสอดรับกับสภาวะการณ์ทางการตลาดมห
ภาคยัง่ ยืนที่มุ่งเน้นการบริโภคในประเทศ
3. นามรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวน
ทรัพย์สินทางปัญญา เกิดความมั่นคงยัง่ ยืนทาง
วัฒนธรรมและภาคสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อความ
มั่นคงสู่ความยัง่ ยืนของประเทศ
5. กระตุน้ และสร้างการตระหนักเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการนาทุน
ทางวัฒธรรมของชาติมาใช้สร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและการกินดีอยูด่ ขี องคนในชาติ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR1302X31

โครงการสร้างมูลค่า
สินค้าไทย (Value
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมการดาเนินการ
1. กิจกรรมลงสารวจ
พืน้ ที่เป้าหมาย 10
จังหวัด
2. กิจกรรมการบรรยาย
Value Creation +
Story-Telling และรับ
สมัครผู้ประกอบการที่
สนใจ
3. กิจกรรมการให้
คาปรึกษา Value
Creation เพือ่ พัฒนา
ธุรกิจ
4. กิจกรรมการจัดทา
องค์ความรู้และนาเสนอ
40 สินค้า/บริการ
(อาหาร หัตถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ยกระดับและปรับกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นให้พัฒนา
อย่างก้าวกระโดด
2. เพือ่ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร
และหัตถกรรมในท้องถิ่น สามารถพัฒนาและ
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต
3. เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ สินค้าและบริการ ด้วย
การสร้างเสริมถ่ายทอดเรื่องราว
(Story-Telling) และการสื่อสารแบรนด์ที่เป็น
สากล
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จานวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ / 2. จานวนสินค้า หรือ
บริการที่ได้รับการยกระดับ /3.E-Catalogue
รวบรวม 40 ผลงาน (อาหาร หัตถกรรม)
ผลลัพธ์
1. เกิดการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าและ
คุณค่า (Value Creation) ให้แก่สินค้าและ

ในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

60,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

บริการท้องถิ่นไทยในมิติวตั ถุดิบ-กระบวนการ
ผลิต-กระบวนการออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้างเรื่องราวกระบวนการส่งมอบคุณค่า ซึ่งเป็นโมเดลการ
พัฒนาทีใ่ ช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วสั ดุ
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอด
ห่วงโซ่กระบวนการผลิต
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกับสินค้าท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ เช่น ญีป่ นุ่ เกาหลี ไต้หวัน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับการ
ยกระดับและปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
2. กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและหัตถกรรมใน
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอด
สินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต
3. สินค้าและบริการได้รับการสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการสร้างเสริมถ่ายทอดเรื่องราว
(Story-Telling) และการสื่อสารแบรนด์ทเี่ ป็น
สากล

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR1302X32

โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative
District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ ที่สร้างสรรค์ (Place
making)
๑) โครงการฟืน้ ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ ที่สาธารณะ
๒) โครงการฟืน้ ฟูและ
พัฒนาพืน้ ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน
3) จัดทาเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในชุมชน
(Community
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาเมือง/ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุน้ เศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ ส่งเสริมการกระตุน้ การสร้างธุรกิจใน
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น
รวมทั้งสร้างการรับรู้ และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พนื้ ที่ยา่ นสร้างสรรค์
3. เพือ่ สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
นามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการออกแบบ ด้านธุรกิจ
สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค นาไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน

ในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

2. บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ (Business)
๑) กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน
(Made in)
2) กิจกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกิจย่าน
สร้างสรรค์ จานวน 4
พืน้ ที่
3) กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายนักสร้างสรรค์
ในพืน้ ที่ชุมชน (Creative
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอัต
ลักษณ์ยา่ นเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Branding)
๑) กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของย่านและ
ชุมชน (Creative Tour)
2) กิจกรรมสร้างเนื้อหา

4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการกระตุน้
การสร้างธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างการจดจาใน
รูปแบบการจัดงานเทศกาลประจาเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พนื้ ที่
ย่านสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)
1.พืน้ ที่ยา่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตน้ แบบ
2. ฐานข้อมูลธุรกิจย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนาและกระตุน้ ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ดว้ ยงานเทศกาล (Creative
Festival)
4. ย่านสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า (จาก
กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ที่ยา่ นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตน้ แบบ ที่

และส่งเสริมธุรกิจย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และกระตุน้ บรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
๑) การสารวจและวิจยั
รวมถึงการกาหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจาปีของเทศกาลฯ
2) ดาเนินการพัฒนา
รูปแบบกิจกรรม โดย
การนาเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอียดของการจัด
เตรียมการสาหรับวันจัด
งาน (Pre-production)
3) บริหารจัดการและ
ทางานเทศกาลตาม
แผนการที่กาหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

เป็นย่านที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่
อนาคตที่ดขี ึ้น เป็นพืน้ ที่ของโอกาสทางธุรกิจ
และความเคลื่อนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ ผ่านการส่งเสริมธุรกิจดัง้ เดิม
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการเพิม่ รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ ฟูพนื้ ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นย่าน
เป็นที่รู้จกั และดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่
2. กระตุน้ และส่งเสริมการใช้งานพืน้ ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกับเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ ที่
และกิจกรรมสร้างสรรค์ อันนาไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ ที่ เป็นพืน้ ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนา
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

พันธมิตรและผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา สื่อมวลชน
เพือ่ การจัดเทศกาลฯ
5. ขับเคลื่อนและขยาย
ผลย่านต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก/เพิม่ พืน้ ที่เมือง
สร้างสรรค์

ได้รับระหว่างการใช้พนื้ ที่ยา่ นสร้างสรรค์เป็น
พืน้ ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยุกต์ตอ่
ยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้และ
ประสบการณ์ตอ่ ยอดความคิดไปประยุกต์
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถนาไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย
และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการก้าวสู่การ
จัดงานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ ที่จริงและบนพืน้ ที่ดจิ ทิ ัล
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกิจของนักออกแบบ
ผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เข้าใจและร่วมมือกันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความตืน่ ตัวและความเคลื่อนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจสร้างสรรค์

และการพัฒนาฟืน้ ฟูเมือง ผ่านการจัดทา
กิจกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ ที่ยา่ น
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความเคลื่อนไหวตืน่ ตัว
เรื่องศักยภาพของพืน้ ที่และรับทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่หลังจากการเข้ามาของ
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ ที่ และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนา
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
ทุนวัฒนธรรม เรื่องราวเอกลักษณ์ของพืน้ ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตในย่าน
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ทางาน สร้างธุรกิจใหม่ หรือเกิดการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้
และทักษะ รวมทั้งการใช้พนื้ ที่ยา่ นเป็นพืน้ ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกิดโอกาส

และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่องทางการ
ขายธุรกิจสร้างสรรค์เพิม่ ขึ้น
4. เกิดความตืน่ ตัวและความสนใจที่จะนา
แนวคิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ ที่อนื่ ๆ ต่อไป

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X33

โครงการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)
กิจกรรม
1. การสารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ดาเนินการคัดเลือก
พืน้ ที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นาร่อง
จานวน 8 แห่ง
2) ดาเนินการสารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ ที่ ได้แก่
สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้
และจับต้องไม่ได้
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ พัฒนาและยกระดับพืน้ ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และนาไปสู่การเพิม่ จานวนเมือง
สร้างสรรค์
2. เพือ่ ดาเนินงานพัฒนาย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการจัดทา
โครงการและกิจกรรมนาร่องการพัฒนาพืน้ ที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม
3. เพือ่ พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น
4. เพือ่ สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของไทย
กับเมืองในประเทศต่างๆ อันนาไปสู่การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาและความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม
๑. การสารวจขั้นปฐมภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ ที่เป้าหมายเพือ่ พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์

สถานภาพของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์
Covid19 เป็นต้น
3) ดาเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อย่างมี
ส่วนร่วม จานวน15 พืน้ ที่
3. การทาเรื่องราวย่าน
สร้างสรรค์ (Creative

๑) ดาเนินการคัดเลือกพืน้ ที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์นาร่อง จานวน 8 แห่ง
๒) ดาเนินการสารวจขั้นปฐมภูมิ เพือ่ ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ ที่ ได้แก่ สินทรัพย์ที่จบั ต้องได้
และจับต้องไม่ได้ สถานภาพของประชากร
สถานภาพของธุรกิจสถาบันการศึกษา ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ โอกาสในการฟืน้ ฟู
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ Covid19 เป็นต้น
๓) ดาเนินการรวบรวมวิเคราะห์ ศักยภาพที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับกรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิดและทดสอบแนวคิด
การพัฒนาย่านสร้างสรรค์สู่เมืองสร้างสรรค์
อย่างมีส่วนร่วม จานวน 15 พืน้ ที่
3. การทาเรื่องราวย่านสร้างสรรค์ (Creative
District Storytelling)
จานวน 8 พืน้ ที่
4. งานเผยแพร่กจิ กรรมเครือข่าย
5. การเพิม่ พืน้ ที่เมืองสร้างสรรค์
เป้าหมาย

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

25,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

District Storytelling)
จานวน 8 พืน้ ที่
4. งานเผยแพร่กจิ กรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่ พืน้ ที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลผลิต (Output)
1. เพิม่ พืน้ ที่พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์
2.จานวนจังหวัดที่นาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็น Story Telling เพือ่ ต่อยอดสู่ แบ
รนด์สินค้าและบริการใหม่ (Branding)จังหวัดที่ดาเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563
จานวน 6 เมือง
3. จานวนจังหวัดที่ทาโครงการนาร่องพัฒนา
พืน้ ที่ (District prototype testing) ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ที่เศรษฐกิจเมืองในสาขาเมือง
สร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ที่แห่งการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป

ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย
3. เพือ่ ให้จงั หวัดเมืองรองสามารถนาองค์
ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มา
สร้าง Story Telling
ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์ของสินค้าและ
บริการ ที่ตอบโจทย์แนวโน้มการบริโภคของ
ตลาด และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดพืน้ ที่เมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย
อันตอบโจทย์ตอ่ เป้าหมายขับเคลื่อนพืน้ ที่เมือง
เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
โมเดลพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถขยาย
ผลไปยังพืน้ ที่อนื่ ได้
2. สร้าง Branding และกระบวนการถ่ายทอด
เรื่องราวของพืน้ ที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สาคัญใน
การพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยว
สินค้าและบริการใหม่ นาไปสู่การลงทุน และ
การจ้างงานจากการพัฒนาสินค้าและบริการ
ภายใต้ Branding ของท้องถิ่น
3. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัว

ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน
4. สร้างความตืน่ ตัวและความเคลื่อนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่านการ
จัดทากิจกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และ
การประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และเกิิด
เครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจที่เกีย่ วข้อง
กับการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ที่เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการ
พัฒนาพืน้ ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกัน
และร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X34

โครงการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่ายวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
2. การพัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรม
3. การจัดงาน
มหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชาติ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. มีการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาวัฒนธรรม
2. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดาเนินงาน
วัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จกั ในวง
กว้าง
5. ชุมชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การบริการ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จกั
แก่ประชาชนทั่วไป
7. มีเส้นทางตามรอยอาหารอร่อย 9 เส้นทาง
8 วิถีที่ตอ้ งชิม
8. ชุมชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพืน้ ที่ในการจัด

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพือ่ ต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม
9. ถนนสายวัฒนธรรมเป็นพืน้ ที่ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ ที่
ทางวัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ นาไปสู่การเพิม่ รายได้
ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกีย่ วกับมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้ประชาชนได้ชมและรับรู้ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีพนื้ ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานออกสู่ตลาด
12. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะ
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพือ่
เป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่ยงั่ ยืน
13. มีการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยไปสู่สาธารณชน ตลอดจน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

160,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X35

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การคัดเลือกพืน้ ที่
1.1 การคัดเลือก
เบื้องต้น จากการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลและ
เอกสารจาก
กลุ่มเป้าหมาย 1.2
แต่งตัง้ คณะทางาน
1.3 การลงพืน้ ที่เพือ่
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนในพืน้ ที่
1.4 การประกาศ
และรับสมัครพืน้ ที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ
1.5 การประชุม
คณะทางานเพือ่
คัดเลือกพืน้ ที่ที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นาแนวคิดในการเพิม่ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ ที่สาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
เพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่ นาไปสู่การเพิม่
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
2. เพือ่ กระตุน้ ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนเกิด
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกระตุน้ ให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อย่างยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งคั่ง มั่นคงและ
ยัง่ ยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ให้กบั ชุมชน
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั

โครงการ / 1.6
ประกาศผลการคัดเลือก/
มีหนังสือแจ้งชุมชน/
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
2. การพัฒนาศักยภาพ
พืน้ ที่ (จัดประชุมเชิง
ปฏิบัตกิ ารจัดทา
แผนพัฒนาในพืน้ ที)่
3. การทดสอบการจัด
กิจกรรมเพือ่ การ
ท่องเที่ยว
4. การจัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ (วีดที ัศน์
แนะนาโครงการฯ)
5. การติดตามและสรุป
การดาเนินงาน
5.1 ลงพืน้ ที่ตดิ ตาม
การทางาน , 5.2
เอกสารรายงานผลจาก
ชุมชน

1. เกิดการพัฒนาและเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ ที่
สาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ ที่ทางวัฒนธรรม
เพือ่ การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่อกี ทั้งจะนามาสู่
การเพิม่ รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
2. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง

6. การจัดงานเปิดตัว
พืน้ ที่/ งานแถลงข่าว
6.1 มอบโล่ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ, 6.2 การ
จัดแสดงนิทรรศการและ
ผลงาน
7. การบริหารจัดการ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

30,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X36

โครงการ สร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการดาเนินการ
ดาเนินโครงการผ่านการ
พัฒนาเยาวชน เครือข่าย
ตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจในงานศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ และการ
เผยแพร่ความรู้ดา้ นการ
ออกแบบและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้
กรอบแนวคิดทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา เพือ่
เป็นพืน้ ฐานในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์สู่สากล เสริม
ศักยภาพในด้านการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

7,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.2



เป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ.
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ สาหรับ
2565
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้มี (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
2565)
ท้องถิน่ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตสานึกรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมา
สร้างให้เกิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับท้องถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

20,605,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.2



เป้าหมาย
1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน
ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิน่ (อย่างน้อย
จังหวัดละ 1 ครั้ง/ 3 จังหวัด)
2. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่
เกิดจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดนาร่อง ที่มีรูปแบบสวยงาม
ทันสมัย มีแนวโน้มในด้านการตลาด
และสามารถแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน (อย่าง
น้อย อาเภอละ 1 แบบผลงาน / 3
จังหวัด มี 28 อาเภอ)

ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แข่งขันทางเศรษฐกิจ
ให้กบั จังหวัดและเป็น
หนทางนาไปสู่ประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ตอ่ ไป

สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X37

โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ
กิจกรรมการดาเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้
และระดมความคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทางในการ
พัฒนาจังหวัดนาร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัด
เชียงราย
1) จัดกิจกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่ เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

ด้านสังคม ที่จงั หวัดจะ
ได้รับจากการช่วยกัน
ผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่าย
ศิลปิน เครือข่ายด้าน
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปี 65

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X38

โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการดาเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก
ซีซั่น 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ ที่ชุมชน
และนาความรู้ดา้ น
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบั สินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การทางานร่วมกัน
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ ฐาน
ผสมผสานกับมติทาง

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการด้านเรขศิลป์
ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ครั้ง
๒. บันทึกเทปและผลิตรายการชนช้าง
กราฟิก ไม่นอ้ ยกว่า 8 ตอน
3. งานด้านเรขศิลป์ถูกใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน ไม่นอ้ ยกว่า
5 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้
ศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป์ ผ่านการ
ลงมือปฏิบตั ิจริง โดยเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน อาทิ การสร้างเสน่หจ์ ากอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป์)
2. สินค้าและบริการของชุมชนที่เข้าร่วม
ได้รับการสร้างเสริมมูลค่า

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

8,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.2

เป้าหมาย :
1. เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว โดยการสร้างสรรค์เรื่องราว
กิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาดัง้ เดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านประเพณี
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น
2. เพือ่ ผลักดันให้เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม
3. เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถของเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ/ชุมชนในการนา
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลผลิต : จานวนสินค้า/บริการ/เส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy
Model อย่างน้อย 10 พืน้ ที่
ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้าของแหล่งและ
บริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

58,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.2

ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง



ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่ แก่สินค้าและ
บริการของชุมชน เกิด
การจาหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกัน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BR1302X39

โครงการ สร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative
and Cultural Tourism)
กิจกรรม
1. สารวจเส้นทางและ
สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชุม เพือ่ ประเมิน
ศักยภาพและคัดเลือก
สินค้าที่มีความน่าสนใจ
มีอตั ลักษณ์ สะท้อน
คุณค่า/มูลค่าเพิม่ ของ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้าและ
บริการ Happy Model
กินดี อยูด่ ี ออกกาลัง
กายดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ

ในปี 65



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย
2. การสร้างสรรค์และ
จัดทาข้อมูล สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้
Happy Model
(Content) อาทิ ชุมชน
สร้างสุข อาหารถิ่น
สุขภาพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพือ่ สุขภาพ เป็น
ต้น
3. กิจกรรมระดมความ
คิดเห็นในการสร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้
Happy Model ร่วมกับ
เจ้าของแหล่ง ชุมชน
หน่วยงานพันธมิตร (Co
Creation) อาทิ

การสร้างสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว การ
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยว โปรแกรม
ท่องเที่ยวตัวอย่างเพือ่
นาเสนอขาย เป็นต้น
4. กิจกรรมทดสอบ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้
Happy Model
(Product Testing) โดย
นาคณะผู้ประกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ย และ
สื่อมวลชนร่วมทดสอบ
อาทิ บริษัทนาเที่ยว
บริษัททัวร์ ไกด์ท้องถิ่น
Blogger Celebrity
เป็นต้น
5. จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลและสื่อ

ด้านตลาดในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้า/
บริการ/เส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ภายใต้
Happy Model อย่างน้อยร้อยละ 75
2. เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวใน
พืน้ ที่ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy
Model เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ประชาสัมพันธ์สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้
Happy Model ทั้งแบบ
Online และ Offline
เพือ่ ให้หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง /นักท่องเที่ยว
/ประชาชนทั่วไป ได้
นาไปใช้อา้ งอิงและเป็น
ข้อมูลนาเสนอขายต่อไป
6. เพิม่ ขีดความสามารถ
และศักยภาพให้กบั
เจ้าของแหล่ง /
ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่
ได้รับการสร้างสรรค์
สินค้าและวัฒนธรรม
ภายใต้ Happy Model
เพือ่ ต่อยอดการทางาน
และเพิม่ มูลค่าเพิม่ ให้กบั
สินค้าที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว โดยเข้า

ร่วมงานส่งเสริม
การตลาดทั้งแบบ
Online และ Offline
7. ติดตามประเมินผล
ความสาเร็จของ
โครงการฯ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

กระทรวงศึกษาธิการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

BR1302X40

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X41

โครงการ เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่
ส่งเสริมความรักความ
ผูกพันและรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง
กิจกรรมดาเนินการ
1) พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ (หลักสูตร
ระดับชั้นเรียน) ทุก
ระดับด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดย
ใช้พนื้ ที่เป็นฐาน
2) พัฒนาแนวทางการ
จัดการเรียนการทุก
ระดับที่พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ และ

เป้าหมาย :
1) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์/ประเพณีท้องถิ่น รักและผูกพัน
กับรากเหง้าท้องถิ่นของตน
2) ครูผู้สอนมีทักษะและสมรรถนะในการผลิต
สื่อ เทคนิคการสอนการเชื่อมโยงข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านศิลปวัฒนาธรรม
ผลผลิต :
1) ผู้เรียนทุกระดับเข้าใจและเข้าถึงเกีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น มีความรักความผูกพัน กับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียนทุกระดับที่พัฒนาผู้เรียนมี
สมรรถนะ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลลัพท์ :

สมรรถนะ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์/ประเพณี
ท้องถิ่น รักและผูกพัน
กับรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตนท 3) ส่งเสริม
แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณาการโดยใช้พนื้ ที่
เป็นฐาน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง
2) ครูมีทักษะและสมรรถนะในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
ทั้งในและนอกห้องเรียน

ปลดล็อคเพื่อให้เกิด
การใช้อาคารสถานที่
เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

เป้าหมาย :
๑. ตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมฯ
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปลดล็อค
เพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
จากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
๒. จัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกัน
จากทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2565)

78,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

MS2.1



MS4

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X42

ปลดล็อคเพื่อให้เกิด
การใช้อาคารสถานที่
เพื่อสนับสนุนการใช้
ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

เป้าหมาย :
๑. ตัง้ คณะอนุกรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมฯ
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการปลดล็อค
เพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
จากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค
๒. จัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกัน
จากทุกภาคส่วนที่เกีย่ วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชวี ิตทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ เพือ่ พัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

-

BR1303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ ีศักยภาพในพืน้ ทีท่ ุกชุมชน

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

ธนาคารอุปกรณ์กฬี า (Sport Bank)

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

โครงการ ๑ ตาบล ๑ ชนิดกีฬา

เป้าหมายย่อยที่ 1.5 (MS1.5)

จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทัว่ ประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1.6 (MS1.6)

จัดให้มีถนนกีฬา

เป้าหมายย่อยที่ 1.7 (MS1.7)

สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อทีเ่ หมาะสม

เป้าหมายย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการออกกาลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

เป้าหมายย่อยที่ 1.9 (MS1.9)

จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา

เป้าหมายย่อยที่ 1.10 (MS1.10)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

สร้างความตระหนัก Health literate societies

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ทเี่ ป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

พัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที่ 3.4 (MS3.4)

พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน

เป้าหมายย่อยที่ 3.5 (MS3.5)
เป้าหมายย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ

เป้าหมายย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทาเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)

สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬี านานาชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport
Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ
Regional Institute of Sport Science)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MSn.n

MSn.n

MSn.n

MSn

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่น ผลประโยชน์/ผลลัพธ์
กีฬา การออกกาลังกายร่วมกันแบบ ของโครงกำร
เสมือนจริง (Virtual Sport Project) (outcome)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

55,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมำณ
ในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.7

1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกกำลัง
กำย และเล่นกีฬำ ทำ
ให้มีสุขภำพร่ำงกำย
แข็งแรง ส่งผลให้มี
จิตใจที่เป็นสุข ผ่อน
คลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำง
สร้ำงสรรค์เพื่อกำร
พัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active)
ลดกำรเกิดโรค NCDs
และเมือ่ ร่ำงกำยแข็งแรง
ก็เป็นกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรน่ำ 2019
(COVID – 19)

3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรสนับสนุนและจูง
ใจให้ประชำชนออก
กำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ
เพิ่มสูงขึน้
4) กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
สำมำรถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำประเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
เพื่อกระตุ้นกำรท่องเทีย่ ว

เป้ำหมำย
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ดำเนินกำร:
พื้นที่ที่ดำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมสำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่ มัน่
ให้แก่นักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ ให้เกิดการ
เดินทางท่องเทีย่ วใน
ประเทศ รวมถึงเป็น
สื่อกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ที่ดอี นั จะ
นำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจ
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำท้องถิน่ ให้

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

2,550,000

- โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64
-

MS 1.8

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

สานักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเทีย่ วและกีฬา

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬา
ของประชาชน (CALORIES CREDIT
CHALLENGE) ปี 2565 (เริ่ม )
งบประมาณ 72,000,000 บาท

กรมพลศึกษา

โครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชน

เป้ำหมำย
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป
2.เป้นัากหมาย/ผลผลิ
ท่องเที่ยวทั้งชำวต/
ผลลัพำงชำติ
ธ์
ไทยและชำวต่
พื้นที่ทของโครงการ
ี่ดำเนินกำร:
พื้นที่ที่ดำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมสำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่ มัน่
ให้แก่นักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ ให้เกิดการ
เดินทางท่องเทีย่ วใน
ประเทศ รวมถึงเป็น
สื่อกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ที่ดอี นั จะ
นำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจ
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำท้องถิน่ ให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี
ในหมูค่ ณะ มีระเบียบ
วินัยมีน้ำใจนักกีฬำ
สำมำรถดำรงชีวติ อยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

60,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมำณ
ในปี 65

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

มีเจ้ำหน้ำที่พล
ศึกษำประจำใน
ทุกจังหวัดและทุก
อำเภอ ทำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ประชำชนได้
ออกกำลังกำย
เล่นกีฬำ และร่วม
กิจกรรม
นันทนำกำร

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

72,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมำณปี
65

167,075,800

- โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64
-

281,808,000 เสนอขอตัง้ งบประมำณ
ในปี 65

MS 1.10

MS1.4, MS1.5,
MS 1.6 และ
MS1.9

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมพลศึกษา

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกายและ กำรดำเนินกำรจัด
เล่นกีฬาหมูบ่ า้ น
กิจกรรมส่งเสริม
(1 ตาบล 1 ชนิดกีฬา)
กำรออกกำลังกำย

ม.ค. - ธ.ค. 65

750,820,000 เสนอขอตัง้ งบประมำณ

MS1.4

ม.ค. - ธ.ค. 65

12,258,600 เสนอขอตัง้ งบประมำณ

MS1.7

ในปี 65

และเล่นกีฬำ ตำม
ควำมสนใจของ
ท้องถิ่น ในทุก
หมู่บำ้ นทั่วประเทศ
กรมพลศึกษา

โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแส
กำรประชำสัมพันธ์
ความตืน่ ตัวด้านการกีฬาและการออก เพือ่ สร้ำงแรงจูงใจ
กาลังกาย
และควำมตื่นตัวใน

ในปี 65

กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ

กรมพลศึกษา

โครงการพัฒนาทักษะผูต้ ัดสิน

กิจกรรม
1. กำรพัฒนำผู้ตัดสินกีฬำขั้นพืน้ ฐำน
(กรมพลศึกษำ)
การดาเนินงาน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาทักษะผูต้ ัดสิน
กิจกรรม
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน โดยจัดฝึกอบรมผู้
ตัดสินกีฬำให้ได้มำตรฐำนสำกลและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน (กำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย)
การดาเนินงาน
1. คัดเลือกบุคลำกรทีม่ ีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทกี่ ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำเพือ่ ให้ได้
มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำน
เดียวกัน

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม
1. จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬำในโรงเรียนใน
ทุกอำเภอ
การดาเนินงาน
1. วิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพัฒนำนักกีฬำ
2. จัดทำหลักสูตร/มำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำ
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ
ร่วมกับ สพฐ.และมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริมกำรออกกำลัง
กำยและเล่นกีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของห้องเรียนกีฬำในสังกัด สพฐ. และ
อปท.

MS3.4

ผู้ตัดสินกีฬำขั้น
พืน้ ฐำนทีไ่ ด้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำน
ของแต่ละชนิดกีฬำ
สำมำรถนำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ดำเนินงำนทำงด้ำน
กำรตัดสินกีฬำ

ม.ค.64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
จำนวน 59
หลักสูตร
30 คน /หลักสูตร
= 1,770 คน

หลักสูตรมำตรฐำน
ของกำรเรียนกำร
สอนและกำรฝึกซ้อม
กีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

25,933,400

- โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564
1,714,500
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.4

21,356,015 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(กองทุนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ)

MS 3.4

5,000,000

- โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬาใน
ทุกอาเภอ
MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพาะ
สาหรับผูท้ เี่ ป็น
นักกีฬาตัง้ แต่
ระดับปริญญาตรี

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

โครงการ
กำรพัฒนำสำหรับผู้เป็นนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม
1. ออกแบบหลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมสำหรับผู้ทเี่ ป็นนักกีฬำอำชีพ
หรือมีศักยภำพทีจ่ ะพัฒนำเป็นนักกีฬำ
อำชีพ
2. จัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเฉพำะ
สำหรับผู้ทเี่ ป็นนักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำร่องในปี 2565)
การดาเนินงาน
1. จัดทำหลักสูตรเฉพำะเพือ่ รองรับ
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวิทยำลัยทีจ่ ดั กำรเรียนกำรสอน
เฉพำะด้ำนกีฬำในต่ำงประเทศ

เป้ำหมำย : เพือ่ พัฒนำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสมสำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร
ควบระดับปริญญำตรี 2
ปริญญำ) / (หลักสูตรสห
วิทยำกำร) / (หลักสูตร
ปริญญำตรีควบปริญญำโท)
ให้เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
ผลผลิต :
มีหลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ ระดับปริญญำตรี
ที่เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

1,139,700 เสนอขอตัง้ งบประมำณ

2. พิจำรณำชั่วโมงกำรฝึกซ้อมและ
ผลงำนจำกกำรแข่งขันของนักกีฬำ เป็น
ส่วนหนึง่ ของผลกำรเรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของสมำคมกีฬำใน
กำรจัดทำหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับกำร
พัฒนำนักกีฬำและบุคลำกรกีฬำตำม
เส้นทำงของสมำคมกีฬำแห่งประเทศ
ไทยและสมำพันธ์กฬี ำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำของแต่ละสมำคม
กีฬำแห่งประเทศไทย สมำพันธ์กฬี ำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์ผู้สอน

ผลลัพธ์ :
ผู้เป็นนักกีฬำได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
เป็นนักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ตัง้ แต่ระดับปริญญำตรี
ถึงปริญญำเอกโดย
ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศกั ยภำพที่
จะพัฒนำเป็นนักกีฬำ
อำชีพและจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตร
เฉพำะสำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำ
ร่องในปี 2565) หรือ
ตัง้ แต่ระดับมัธยมปลำย)

โครงการ
พัฒนาผูน้ ากีฬาประจาท้องถิ่น
กิจกรรม
พัฒนำผู้นำกีฬำของท้องถิ่นให้เป็นผู้
ฝึกสอนกีฬำเพือ่ ควำมเป็นเลิศทีไ่ ด้
มำตรฐำน ผ่ำนกำรรับรองโดยสมำคม
กีฬำแห่งประเทศไทย

จัดให้มีผู้นำกีฬำ
ประจำท้องถิ่น ตำบล
ละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
15,000 บำท/คน/
เดือน (ครูพลศึกษำที่
เข้ำร่วมกำหนดเป็น
กำรทำงำนในลักษณะ
ไม่ประจำ) ปี 65
จำนวนตำบลละ 1 คน
(25 จังหวัด 3,054
ตำบล) เป็นเงิน
549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ในปี 65

549,720,000 - เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS3.2

MS 3.3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ (One
Tambol One Sport: OTOS) โดย
มุง่ เน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำเพือ่ ควำม
เป็นเลิศระดับตำบล
การดาเนินงาน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำจังหวัดและ
ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรเลือกชนิดกีฬำ
ทีแ่ ต่ละตำบลมีควำมถนัดนักกีฬำ (ชนิด
กีฬำสำกล)
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย/กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์กฬี ำ (Sport
Bank) เพือ่ เป็น
อุปกรณ์กฬี ำเพือ่ กำรฝึกซ้อม
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน ในพืน้ ที่ ซึ่ง
จะพัฒนำไปสู่นักกีฬำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ

1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ
ในท้องถิ่นใน 25
จังหวัด (จังหวัด
เชียงรำย เชียงใหม่
น่ำน นครพนม
ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี
อุดรธำนี บุรีรัมย์
ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
ศรีสะเกษ ชลบุรี
จันทบุรี กรุงเทพ
นครปฐม สุพรรณบุรี
กำญจนบุรี รำชบุรี
พัทลุ, สงขลำ ยะลำ
สตูล ตรัง กระบี่
ภูเก็ต) แห่งละ
50,000 บำท (25
จังหวัด 3,054 ตำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม
จัดให้มีถนนกีฬำ กำหนดให้ทุกจังหวัดมี
ถนนสำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แห่ง โดย
กำหนดชนิดกีฬำและพืน้ ที่
ทีจ่ ะดำเนินกำร ทัง้ ชุมชนเมืองและ
ท้องถิ่น ทีเ่ หมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทัง้ กลุ่มผู้พกิ ำรและ
กลุ่มพิเศษ
การดาเนินงาน
จัดกิจกรรมกำรออกกำลังกำยและเล่น
กีฬำ เพือ่ ให้ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น
สตรีทบำสเกตบอล แบดมินตันกลำงแจ้ง
ตะกร้อแอโรบิค จักรยำน

ถนนกีฬำนำร่อง ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวัด
(จังหวัดเชียงรำย
เชียงใหม่ น่ำน
นครพนม ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี
อุดรธำนี บุรีรัมย์
ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
ศรีสะเกษ ชลบุรี
จันทบุรี กรุงเทพ
นครปฐม สุพรรณบุรี
กำญจนบุรี รำชบุรี
พัทลุง สงขลำ ยะลำ
สตูล ตรัง กระบี่
ภูเก็ต)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม
กำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ
การดาเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมำณในกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อมเพือ่ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับอำเภอ
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัวฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับอำเภอ
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่โครงกำรพัฒนำ
นักกีฬำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ เข้ำแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป

ท้องถิ่นใน 77 อำเภอ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
(อำเภอละ 9 ชนิด
กีฬำ) ประกอบด้วย
กีฬำบังคับ 2 ชนิด
กีฬำ กีฬำสำกล 6
ชนิดกีฬำ กีฬำ
ท้องถิ่นนิยม 1 ชนิด
กีฬำ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

152,700,000 - เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

5,000,000

- โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

5,000,000

- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

225,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(กองทุนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.4

MS 1.6

MS 3.5

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

โครงการ
การพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
(Sports Hero) เพื่อพัฒนานักกีฬา
ดาวรุ่งทีม่ ีศักยภาพมุง่ สูโ่ อลิมปิก 2024
กิจกรรม
1. สร้ำงระบบกำรพิจำรณำและส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพันธ์กฬี ำนำนำชำติ
กำรดำเนินงำน
2. จัดทำระบบพัฒนำนักกีฬำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time athlete) รวมถึง
จัดทำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete phase way)

1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

- โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.6, 3.7

ผลกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำร
จัดตั้ง
อนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

- โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.7

การดาเนินงาน
1. บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้องในกำรคัดเลือกนักกีฬำตัวแทน
ทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย
จัดทำแผนกำรพัฒนำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นแนวทำง
ของสหพันธ์กฬี ำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำคัดเลือก และ
พัฒนำระบบนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำยค้นหำนักกีฬำผู้มี
พรสวรรค์ (Sports Talent
Identification Network)
- จัดทำระบบพัฒนำนักกีฬำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time Athlete) รวมถึง
กำรจัดทำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete Phase way)
- กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะ
อำชีพหลังเลิกเล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดทำหลักสูตรรองรับ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
การดาเนินงาน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้ง
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ เพือ่ ใช้เป็น
กลไกควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับกับ สมำคมกีฬำ และ
สมำพันธ์กฬี ำต่ำง ๆ ทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่ เป็นกลไกในกำรไกล่
เกลี่ยเมือ่ มีควำมขัดแย้ง โดยดำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำยแนวทำงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกำรระงับข้อพิพำทโดยวิธกี ำร
อนุญำโตตุลำกำรในประเทศไทย เพือ่
ต่อยอดจัดตั้งเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำของประเทศ
ไทยต่อไป

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

โครงการ
การพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
อย่างครบวงจร
กิจกรรม
กำรจัดตั้งสถำบันวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
แห่งประเทศไทย
การดาเนินงาน
1. กำรศึกษำวิจยั กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนมำตรฐำนกำรให้บริกำร (50 ล้ำน
บำท)
- รูปแบบกำรให้บริกำร
- มำตรฐำนกำรบริกำร
- กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
บริกำร
- กำรวิเครำะห์และประเมินผลเพือ่
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สถำบันวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำแห่งประเทศ
ไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

860,000,000 - ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่ เติม (50
ล้ำนบำท)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 5

2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 5 สำขำ (80 ล้ำน
บำท)
3. พัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน) (30 ล้ำนบำท)
4. จังตั้งศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำน
กีฬำ เพือ่ ทำหน้ำทีศ่ ูนย์รักษำและฟืน้ ฟู
กำรบำดเจ็บของนักกีฬำ ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของกำรพัฒนำศูนย์วทิ ยำศำสตร์
กำรกีฬำ (700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อมและปัจจัยที่
เกีย่ วข้องกับกำรให้บริกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ บุคลำกร
เครื่องมือ องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำรดำเนินงำนของศูนย์
ฝึกกีฬำแห่งชำติ National Training
Center : NTC ให้ได้มำตรฐำนสำกล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถ
ดำเนินกำรและเบิก
ค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกำรส่งเสริมกีฬำ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึน้
เช่น กำรจัดกำรกีฬำ
เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวนันทนำกำร
และส่งเสริมเศรษฐกิจ
ของท้องถิน่ กำรจัดกีฬำ
ไทยหรือกีฬำพื้นบ้ำน
กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน
กีฬำสำหรับเยำวชน
กีฬำประชำชนในเขต
อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

โครงการก้าวท้าใจ
1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยเพือ่ สุขภำพทำงวิธี
อิเล็กทรอนิกส์
1.1 จ้ำงจัดกำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยเพือ่ สุขภำพทำงวิธี
อิเล็กทรอนิกส์

ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถืงกำรออกกำลัง
กำยในรูปแบบใหม่
และได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำพที่
พึงประสงค์

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

MS 4

พ.ย. 63 -ก.ย.64

8,748,141

ม.ค. - ก.ย. 64

5,000,000

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

2. กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย
2.1 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคลื่อน
นโยบำยส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
2.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำหนด
แนวทำงกำรจัดตั้งสมำคม
2.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและประชำสัมพันธ์
2.4 ประชุมคณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและสิ่งจูงใจ
2.5 ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำน
โครงกำรก้ำวท้ำใจ “Season 3”
2.6 Forum เชิดชูเกียรติ กำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำงกำย
ระดับประเทศ

มีกำรประชุมกำหนด
แนวทำงกำร
ดำเนินงำน พร้อมทัง้
กำกับติดตำม กำร
ดำเนินงำนโครงกำร
อย่ำงต่อเนือ่ งเป็น
ระบบ เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิผลตำม
วัตถุประสงค์ของ
โครงกำรมีกำรจัด
มหกรรมเปิดตัวเพือ่
กระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำร
รับสมัครในช่องทำง
ต่ำงๆ และเข้ำร่วม
กิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64

748,141

ม.ค. - ก.ย. 64

3,000,000

3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.1 กำรประชำสัมพันธ์และเปิดตัว
มหกรรมกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผลสะสมระยะ
ทำงกำรเดิน-วิ่ง/กำรออกกำลังกำย
3.4 สรุปผลกำรสะสมระยะทำงกำร
เดิน-วิ่ง
3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้ทไี่ ด้รับ
รำงวัลจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่
สำมำรถทำตำมเกณฑ์ /กติกำทีก่ ำหนด
ไว้
3.6 จัดส่10งของรำงวั
ลให้ผู้เวข้ไทยออก
ำร่วม
โครงการ
ล้านครอบครั
กาลังกายเพื่อสุขภาพ
1.กำรขับเคลื่อนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
1.1.กำรขับเคลื่อนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร1.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรกำรขับเคลื่อนนโยบำย
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนภำคี และประชำสัมพันธ์
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำ และนันทนำกำร
1.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อน Health Point
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออกกำลังกำยกีฬำ
และนันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรมปฏิบัติกำร
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและนันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์ควำมรู้มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

พ.ย. 64 - ก.ย.65
กำรขับเคลื่อนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

41,558,400 เสนอขอตัง้ งบประมำณปี
65

1,949,600

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

MS 1.7

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

2.กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform 2.1.กำรพัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์ควำมรู้กำรจัดทำ
ระบบฐำนข้อมูล (Platform กลำง) กำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูลกลำงกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform

กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ
Digital Health
Platform

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

3. กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน
ผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครองท้องถิ่น
(อปท. 2,626 แห่ง
3.1 กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท. 2,626 แห่ง)
3.1.1จัดจ้ำง พัฒนำองค์ควำมรู้ต้นแบบ
ชุมชนรักกำรออกกำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน

กำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมี
ชุมชนเป็นฐำนผ่ำน
เครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิน่ (อปท.
2,626 แห่ง)

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

4.1 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ Season 4 (77
จังหวัด)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำนจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออกกำลังกำยทุก
พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ผ่ำนกิจกรรมกำรก้ำว
ท้ำใจ ประชุมภำยใน (50 คน) 5 ครั้ง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
กิจกรรมก้ำวท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ ที่
ทัว่ ประเทศ
5.1 กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรออก
กำลังกำยกำรผ่ำนสื่อออนไลน์อย่ำง
ต่อเนือ่ ง
5.1.1 สื่อสำร/รณรงค์/สร้ำงกระแสกำร
ออกกำลังกำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิยสำร ไลน์
ยูทูป

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกกำลัง
กำยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
ผ่ำนกิจกรรมกำรก้ำวท้ำ
ใจ Season 4 (77
จังหวัด)

ม.ค. - ก.ย. 65

18,050,000

สื่อออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกกำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65

3,082,000

6.1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกกำลัง
กำย/นันทนำกำร) ให้เหมำะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ (5,252 คน : อปท.ละ 2
คน) (ค่ำใช้จำ่ ย = 3740/คน
6.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกกำลัง
กำย/นันทนำกำร) ให้เหมำะสมกับ
บริบทของพืน้ ที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
วัน 2 คืน)

กำรพัฒนำศักยภำพผู้นำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ
(กำรออกกำลังกำย/
นันทนำกำร)
ให้เหมำะสมกับบริบท
ของพื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65

1,480,000

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

7.1 กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561 – 2573 ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565
7.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย ตำมแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561-2573 (1 ครั้ง)กิจกรรมหลัก/
กิจกรรมย่อย(Activity)
7.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 (1
ครั้ง)
7.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำง
กำย 5 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบสนับสนุน
กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5 ระบบ

มีกำรประชุมกำหนด
แนวทำงกำรดำเนินงำน
พร้อมทั้งกำกับติดตำม
กำรดำเนินงำนโครงกำร
อย่ำงต่อเนือ่ งเป็นระบบ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65

7.1.5 จ้ำงติดตำมและประเมินผล
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.2566-2570 (1
แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและประเมินผล
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561-2573 (ติดตำมและประเมินผล
แผนระยะที่ 1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดทำแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.2561-2573
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั ทำงำน 12 ครั้ง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต เผยแพร่ สื่อ และ
องค์ควำมรู้กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

2,500,000

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

มีระบบพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

BR01304

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1
สาหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)
โครงการพัฒนาระบบเชือ่ มโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวชิ าชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security +
Domain)
โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชือ่ มโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทา
รายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชือ่ มโยงข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65
เม.ย. 64 - มี.ค. 65

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

การเชือ่ มโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อสามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธกี ารปฏิบตั ิในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มอี ยูเ่ พื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่าง
แท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
ม.

เม.ย

MS 1

MS 2.1
MS 2.2
MS 2.3
MS 2.4

MS 2.5
MS 3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

BR0104X01

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านกาลังคน และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย (E- Workforce
Ecosystem)

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

25,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2

1.1 โครงการจัดทา
เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลกาลังคน
(Manpower Data
Management
Blueprint) ระยะที่ 1
สาหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

300,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนา เม.ย. 64 - มี.ค. 65
ระบบเชือ่ มโยง
ประเภทมาตราฐาน
อาชีพ(ประเทศไทย)
และประเภท
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวชิ าชีพ
(พัฒนาระบบ +
ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และการจัดทา
รายงาน และ งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
(Backup +
Security + Domain)

5,600,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนา
ระบบ E-portfolio และ
ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลกาลังคน (ระบบ
e-portfolio =
2,000,000.- , ระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูล
กาลังคน 25,000,000.-)
(พัฒนาระบบ +
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ
และ การจัดทารายงาน
และ งานโครงสร้าง
พืน้ ฐาน(Backup +
Security + Domain)
และระบบการจัดการ
การเชื่อมโยงข้อมูล (API
Gateway)

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

18,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนา
ระบบเปิดเผยข้อมูล
กาลังคน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

1,100,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR0104X02

การจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล (Manpower
Data Management Blueprint)
ระยะที2่ การบูรณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปลีย่ น
ข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดม
ความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Manpower
Data
Management
Blueprint)
ระยะที่2 การบูรณา
การข้อมูล วางกรอบ
วิธกี ารปฏิบตั ิในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
(รายงานการศึกษา +
ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65

6,000,000

ไม่มงี บประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR0104X03

โครงการจัดตั้งกองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนากาลังคน
ของประเทศไทย

ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบ โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก
กองทุน ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนา
ทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของ
แรงงาน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง
อาชีพจากบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ

มี.ค. 64 - มี.ค. 66

1,500,000,000

ไม่มงี บประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 3

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ ามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ 2) ประชาชนทุก
ภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นาไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ และ 3) เด็กวัยเรียนได้รับ
การพัฒนาทักษะสาหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย

BR1305

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มศี ักยภาพสูงเข้าสูภ่ าครัฐ (Talent Attraction)
มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มศี ักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

มีโรงเรียนต้นแบบที่มคี ุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มคี วามสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุม่ ดังกล่าว
มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลือ่ นเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ก.ย. 64
ก.พ. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก.พ.

MS2

MS 1
MS 5
MS 6
MS 7

MS3

MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พื้นฐาน
(ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human
Capital Excellence Center:
HCEC)

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
(BR0101Xnn)
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
BR13005X01 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

สถาบันส่งเสริมการสอน
BR13005X02 โครงการส่งเสริมการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สานักงาน ก.พ.

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทักษะดิจทิ ัล สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
กรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจทิ ัล
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจทิ ัล (Digital Literacy) โดยศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพือ่ ความเป็นเลิศ (HCEC)
เป็นฐาน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทั่วไป)
จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning Digital
online ในแพลตฟอร์ม (Digital Education
Excellence Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความเป็นเลิศ
(HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อการสอนดิจทิ ัล
เช่น คลิปการสอนดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด “นวัตกร
Digital Technology”

ปีงบประมาณ 2564
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ จานวน 3 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการคานวณ
จานวน 25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
ในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณ จานวน 6 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการคานวณ
จานวน 48,200 คน
3) สื่อดิจทิ ัลสาหรับการอบรมครูและจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ จานวน 60 เรื่อง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
ในชั้นเรียนเพือ่ พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของประเทศใน
สถาบันการศึกษาชัน้
นาของโลก
BR13005X03 -การจัดสรรทุน
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนการ
สาขาวิชาขาดแคลน พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
(Digital
อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมนาร่อง)
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่
เกีย่ วข้องเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับทุนรูปแบบ
ใหม่ 50,000 * 3
ครั้ง
= 150,000 บาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

52,000,000

เสนอขอตัง้
งบประมาณในปี 65

MS 1

119,732,600.00 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64
และเสนอตัง้
งบประมาณในปี 65
14,400,000
(งบประมาณปี 64)

MS 1

105,332,600 (เสนอ
ขอตัง้ งบประมาณปี
65)

5,000,000.00

750,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการโครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

สานักงาน ก.พ.

BR13005X04 - การจัดสรรทุน
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนการ
สาหรับผู้ที่มี
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
สถาบันการศึกษาที่มี อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมนาร่อง)
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศตอบรับ
ให้เข้าศึกษา/ผู้ที่
กาลังศึกษาใน
สถาบันการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 2

สานักงาน ก.พ.

BR13005X05 -การจัดสรรทุน
สาหรับบุคลากร
ภาครัฐที่มีศักยภาพ
สูงเพื่อไปศึกษา ดู
งาน ฝึกงาน ใน
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน
โดยนาร่องที่
สานักงาน ก.พ.
(Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 3

สานักงาน ก.พ.

BR13005X06 การจัดทาฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่รองรับการเชือ่ มโยง
ผู้รับทุนจากแหล่ง ข้อมูลผู้รับทุน รวมทัง้ กาลังคนคุณภาพ
ทุนต่าง ๆ รวมทั้ง
ในระบบ/โครงการ จากแหล่งทุนต่าง ๆ
กาลังคนคุณภาพใน
ระบบ/โครงการต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สานักงานนโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ

BR13005X07 โครงการการจัดทา
แพลตฟอร์มการใช้
ประโยชน์กาลังคนที่
มีศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคน
ที่มีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลกาลังคน
ที่มีศักยภาพสูงที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและงานวิจัยขัน้
แนวหน้า

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

เมืองพัทยา

BR13005X08 โครงการนาร่องการ
พัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบภายใต้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (โรงเรียน
ต้นแบบที่พัฒนามา
จากโรงเรียนวัด)

คุณภาพผู้เรียนที่นาไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ก.พ. 64 - ก.ย. 65
ของนักเรียนแต่ละคน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่
- ประมาณการงบประมาณส่วนใหญ่ คือ
1) การพัฒนาครู 100 คน x 15,000
ต่อปี x 2 ปี = 3,000,000 บาท
2) workshop ระดมความเห็น +
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2,000,000
บาท

สานักงาน อ.ย.

กองทุนสนับสนุนการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมนาร่อง)

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

MS 5

BR13005X09 โครงการศึกษานา ข้อเสนอและแนวทางการจัดตัง้ หน่วย
ร่องการจัดตัง้
ประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์
คณะทางานประเมิน สุขภาพในประเทศ
ทางวิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

BR13005X10 โครงการบริหาร
จัดการ Coding
แห่งชาติ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) โดย 1)
จัดตัง้ กองทุนฯ และ 2) จัดตัง้ ดโครงการ
ความร่วมมือมือระหว่างรัฐและเอกชน
โดยมีหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

-

5,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 5

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่
MS 4

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 6

เงินนอก
250,000,000 งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 7

-

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

