
 
 
 
 
 
 

13 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 



13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป

อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการขับเคล่ือน

1. ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400 แห่ง

1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพ่ีเล้ียงชุมชนท้องถ่ินเพ่ือขยายผล 

2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีก าหนด

2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม 

3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนท่ี 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)

3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพ้ืนท่ี

4. ปฏิรูปส่ือและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตส่ือเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 

4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีสถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจาก

วิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จ านวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 

ภาคเอกชน 2 ท้องถ่ิน 2) ปี 2565 เพ่ิมข้ึนอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งท่ัวประเทศ

1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพ่ือให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม

ในรูปแบบท่ีสามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เช่ียวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพ่ือน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ 

2. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตนแต่ละพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ของประเทศ 

2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผ่านการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถ่ิน 

ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับ

รากเหง้าท้องถ่ินของตน ท้ังน้ี ต้ังเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี 

2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพ่ือให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจย่ิงข้ึน 

และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพ้ืนท่ีน าร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณา

การ ท่ีมีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ีเป็นหลัก 

3.1 ปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ี โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Base) โดยจัดให้มี

คณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน

ในการต่อยอด ท้ังน้ี ภายในปี 2564 ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบูรณาการ ท้ังในเชิงการเลือกพ้ืนท่ี กิจกรรม การ

จัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs)  และให้มีการประเมินตามตัวช้ีวัดดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเท่ียวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม 

ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

แบบบูรณาการ



รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบ

บูรณาการ

1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

2.1 โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะท่ี 1 ส าหรับการ

พัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

2.2 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + Security + Domain)

2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดท ารายงาน 

และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเช่ือมโยงข้อมูล(API Gateway)

2.4 การเช่ือมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ท้ังระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพ่ือสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

2.5 จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 

ระยะท่ี 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

3. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดต้ังกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนท่ีมีอยู่เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการ

กีฬาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา

และการพัฒนานักกีฬา

1. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน

1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถ่ินจากพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีทุกชุมชน

1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอ าเภอ 

1.3 ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา

1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถ่ินท่ัวประเทศ

1.6 จัดให้มีถนนกีฬา

1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือท่ีเหมาะสม

1.8 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)

2. การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies

2.3 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.4 เช่ือมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)

3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

3.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ท่ีเป็นนักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

3.3 พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถ่ิน

3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน

3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ

3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ

3.7 จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  (Athlete pathway)

4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

5. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport 

Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional 

Institute of Sport Science)



รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction) 

3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 

รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

4. มีโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนท่ี

5. มีฐานข้อมูลก าลังคนท่ีมีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว

6. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

7. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงวัฒนธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธิการ

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

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

ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมทีเ่หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

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

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

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

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน BR1301
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1 
MS2.1  MS3 

MS2 

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

MS4 

MS4.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X01 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1302X02 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X03 โครงการส่ือสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

ส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X04 โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X06 โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรม
ไทย

กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit) ระดับพืน้ที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม BR1301X07 โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพือ่
เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ 
(Soft Power)

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางส่ือบันเทิง

ผลิตคลิปส้ัน และ tie - in เร่ือง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนาผู้เขยีนบท (Writer 
Lab)

พัฒนานักเขยีนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษำธิกำร

 - กรมกำรศำสนำ ( ส ำนกัพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม)  - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมศิลปำกร   - ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

 - ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 - ศูนยม์ำนษุยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

 - กองทนุพัฒนำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1302
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมตน้แบบทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้มสีถานทีเ่ผยแพร่องค์ความรู้ ดงัตน้แบบของ 
Musuem Siam และ TK Park 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพือ่ใหม้ีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบทีส่ำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภมูิปญัญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกบั
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง และจัดท ำแพลตฟอร์มออนไลน ์เพือ่น ำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เดก็และเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนทีข่องตนแตล่ะพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น รวมถึงจัดกจิกรรมต่ำง ๆ ทีม่ีควำม
สนกุสนำนและนำ่สนใจใหก้บัเด็ก เพือ่ใหเ้กดิควำมผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตน ทัง้นี ้ต้ังเปำ้หมำยไม่นอ้ยกว่ำ 100 
แหง่ต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตน้แบบในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค เพือ่ใหม้ีสถำนทีเ่ผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซ่ึงมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และทอ้งถิ่น ทัง้ใน
ส่วนกลำงและภมูิภำค ป ี2564 จ ำนวน 6 แหง่ (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ทอ้งถิ่น 2) ป ี2565 เพิม่ขึ้นอีก 9 แหง่ ร่วมแล้ว
ไม่นอ้ยกว่ำ 
15 แหง่ทัว่ประเทศ

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้ส่ือทีเ่หมำะสมกบัทกุช่วงอำย ุเพือ่ใหก้ำรเผยแพร่
มีควำมนำ่สนใจยิง่ขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซ่ึงจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกบัหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
เทคโนโลย ีAR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งทอ่งเทีย่วโบรำณสถำนต่ำง ๆ 
และใหเ้กดิพืน้ทีน่ ำร่องไม่นอ้ยกว่ำ 2 แหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

   

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เปน็สินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ลับมาสร้างรายไดแ้ละชวีิตความเปน็อยูท่ีด่ใีห้กับท้องถ่ิน
ผ่านการท างานแบบบรูณาการ ทีม่กีารปฏริูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนทีเ่ปน็หลัก

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ปฏรูิปกระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พืน้ที ่โดยใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบบรูณำกำรโดยใช้พืน้ทีเ่ปน็ตัวต้ัง 
(Area Base) โดยจัดใหม้ีคณะท ำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุทำงวัฒนธรรมเปน็ฐำนในกำรต่อยอด ทัง้นี ้ภำยในป ี2564 ก ำหนดแผนกำรท ำงำน
ร่วมกนัในลักษณะแผนกำรท ำงำนแบบบรูณำกำร ทัง้ในเชิงกำรเลือกพืน้ที ่กจิกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดใหม้ี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภณัฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ทอ่งเทีย่วชุมชน ศิลปะกำรแสดง
 ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที ่เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์ององค์การภาครัฐในดา้น
วัฒนธรรม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1.1  

MS3.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การพัฒนา eco system 
ทางการเรียนรู้ให้กับคนไทยส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

8,544,800         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เครือข่ำยร่วมกบั
หนว่ยงำนทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้
    1) จัดท ำ
แผนกำร
ด ำเนนิงำนและ
งบประมำณงำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เครือข่ำย  2) 
สนบัสนนุอุทยำน
กำรเรียนรู้
เครือข่ำยทีเ่ปดิ
ใหบ้ริกำรแล้ว
อยำ่งต่อเนือ่ง ทัง้ที่
เปน็อุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบแม่
ข่ำย เครือข่ำย
จังหวัด และ
หอ้งสมุดมีชีวิต ใน
ชุมชน หรือ Mini 
TK      3) 
สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปดิ
ใหบ้ริกำร ได้แก ่
อุทยำนกำรเรียนรู้
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช 
และหอ้งสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนบัสนนุกำร
พัฒนำหอ้งสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ทีห่ำ่งไกล 76 
จังหวัด
    1) พัฒนำ
หอ้งสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่เติม 
15 แหง่
    2) จัดอบรม
เชิงปฏบิติักำร 
เพือ่พัฒนำทกัษะ
ใหม่ๆ ใหก้บั
ผู้ดูแลหอ้งสมุดฯ 
76 แหง่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุกำรจัดต้ังและ
พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ
แม่ข่ำยและเครือข่ำยจังหวัดใน
ภมูิภำคและระดับจังหวัดใหม้ี
ศักยภำพ เปน็ต้นแบบหรือ
ศูนยก์ลำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุด
ทีท่นัสมัยและกจิกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน ส ำหรับ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน   / 2. เพือ่ขยำย
เครือข่ำยหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ไปในพืน้ทีท่กุภมูิภำคของประเทศ
และพัฒนำแนวคิด ทกัษะทีจ่ ำเปน็ 
และควำมรู้ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน
หอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยำ่ง
ต่อเนือ่ง    เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยำ่งยัง่ยนื / 3. เพือ่กระจำย
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ แก ่เด็ก 
เยำวชนและประชำชนในส่วน
ภมูิภำคและจังหวัดอยำ่งทัว่ถึง / 4. 
เพือ่เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน
ในทอ้งถิ่น สร้ำงนสัิยใฝ่รู้ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
และพัฒนำคนสู่สังคมแหง่กำร
เรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื
เปา้หมายและตวัชีว้ัด
1) จ ำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนบัสนนุ
อยำ่งต่อเนือ่ง 56 แหง่  2) จ ำนวน
หนว่ยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เรียนรู้ทีส่ำมำรถสมัครเข้ำเปน็
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แหง่กำรเรียนรู้ของUNESCO   3) 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเทำ่
เทยีมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกบัภมูิภำค  2) 
เกดิเมืองแหง่กำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถน ำไปต่อยอดขยำยผล 
3) เกดิกลไกควำมร่วมมือของทกุ
ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนษุย์
ของประเทศไทยใหม้ีศักยภำพ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภมูิภำคและจังหวัดทีต้ั่งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุดทีท่นัสมัยและ
กจิกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้อยำ่งทัว่ถึง 
2. เกดิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรและบริกำรของแหล่ง
เรียนรู้ด้วยแนวคิดหอ้งสมุดมีชีวิต
ของบคุคลและภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
3. สร้ำงควำมตระหนกัแก่
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน
และชุมชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เครือข่ำยร่วมกบั
หนว่ยงำนทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้
    1) จัดท ำ
แผนกำร
ด ำเนนิงำนและ
งบประมำณงำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เครือข่ำย  2) 
สนบัสนนุอุทยำน
กำรเรียนรู้
เครือข่ำยทีเ่ปดิ
ใหบ้ริกำรแล้ว
อยำ่งต่อเนือ่ง ทัง้ที่
เปน็อุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบแม่
ข่ำย เครือข่ำย
จังหวัด และ
หอ้งสมุดมีชีวิต ใน
ชุมชน หรือ Mini 
TK      3) 
สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปดิ
ใหบ้ริกำร ได้แก ่
อุทยำนกำรเรียนรู้
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช 
และหอ้งสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนบัสนนุกำร
พัฒนำหอ้งสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ทีห่ำ่งไกล 76 
จังหวัด
    1) พัฒนำ
หอ้งสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่เติม 
15 แหง่
    2) จัดอบรม
เชิงปฏบิติักำร 
เพือ่พัฒนำทกัษะ
ใหม่ๆ ใหก้บั
ผู้ดูแลหอ้งสมุดฯ 
76 แหง่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุกำรจัดต้ังและ
พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ
แม่ข่ำยและเครือข่ำยจังหวัดใน
ภมูิภำคและระดับจังหวัดใหม้ี
ศักยภำพ เปน็ต้นแบบหรือ
ศูนยก์ลำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุด
ทีท่นัสมัยและกจิกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน ส ำหรับ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน   / 2. เพือ่ขยำย
เครือข่ำยหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ไปในพืน้ทีท่กุภมูิภำคของประเทศ
และพัฒนำแนวคิด ทกัษะทีจ่ ำเปน็ 
และควำมรู้ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน
หอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยำ่ง
ต่อเนือ่ง    เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยำ่งยัง่ยนื / 3. เพือ่กระจำย
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ แก ่เด็ก 
เยำวชนและประชำชนในส่วน
ภมูิภำคและจังหวัดอยำ่งทัว่ถึง / 4. 
เพือ่เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน
ในทอ้งถิ่น สร้ำงนสัิยใฝ่รู้ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
และพัฒนำคนสู่สังคมแหง่กำร
เรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื
เปา้หมายและตวัชีว้ัด
1) จ ำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนบัสนนุ
อยำ่งต่อเนือ่ง 56 แหง่  2) จ ำนวน
หนว่ยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เรียนรู้ทีส่ำมำรถสมัครเข้ำเปน็
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แหง่กำรเรียนรู้ของUNESCO   3) 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเทำ่
เทยีมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกบัภมูิภำค  2) 
เกดิเมืองแหง่กำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถน ำไปต่อยอดขยำยผล 
3) เกดิกลไกควำมร่วมมือของทกุ
ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนษุย์
ของประเทศไทยใหม้ีศักยภำพ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภมูิภำคและจังหวัดทีต้ั่งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุดทีท่นัสมัยและ
กจิกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้อยำ่งทัว่ถึง 
2. เกดิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรและบริกำรของแหล่ง
เรียนรู้ด้วยแนวคิดหอ้งสมุดมีชีวิต
ของบคุคลและภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
3. สร้ำงควำมตระหนกัแก่
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน
และชุมชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02 โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งำนบริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้
2. งำนหอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุด
เฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์
และสังคม)
3. งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุ
จัดแสดง

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

13,036,480       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกล  สำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้ และได้รับ
ข้อมูลควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน/ป ี  2. ผู้เข้ำมำใช้
บริกำรในพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้มี
ควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร 
ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชม     ใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
      และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมมีแหล่งบริกำร
สืบค้นข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม      วิถี
ชีวิต และสังคม
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์     
และรักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุ
พิพิธภณัฑ์ เพือ่น ำไปใช้ประโยชน์
ใหถู้กต้องตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X03 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,700,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
    1) กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
    2) กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์    กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse 
Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ
2. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภณัฑ์ให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
คนในสังคมทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง 
และเปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้  3. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และ
กำรใหค้ ำปรึกษำกบับคุคลกลุ่ม
บคุคลและหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่
เสริมสร้ำงศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดต้ังและกำร
บริหำรจัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้
กำรด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)  4. เพือ่ยกระดับ
คุณภำพชีวิตในเชิงพืน้ทีข่องชุมชน
ทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
 ในรูปแบบ Discovery Museum 
จ ำนวน 2 แหง่
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สบร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ 
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

10,924,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS1.2วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำแพลตฟอร์มเพือ่กำร
เรียนรู้ออนไลนข์องประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนภมูิ
ปญัญำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ 
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งเปน็
มืออำชีพ สำมำรถใหบ้ริกำรทีม่ี
ประสิทธิภำพ แก ่ประชำชน และมี
ควำมยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหำรจัดกำรควำมรู้ทีจ่ำ
เปน็สำหรับประชำชน 
ประกอบด้วยกระบวนกำรในกำรชี้
ชัดรวบรวม แบง่หมวดหมู่ และ
ประมวลควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำ
ส่ือกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน 
ใหส้ำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและ
นำเอำควำมรู้ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ในกำรพัฒนำตนเอง กำรดำเนนิ
ชีวิต และกำรประกอบอำชีพ 
3. เพือ่สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำนรัฐ
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้หนว่ยงำนรัฐ
และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน ์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทีม่ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกจิในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกจิ กำร
ลดปญัหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ
ทีย่ัง่ยนื โดยเปน็กำรเปดิโอกำสให้
ประชำชนทกุช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทกุทีท่กุเวลำ ตำมควำมชอบ
 และตำมควำมถนดั เพือ่พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพัฒนำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เปน็
กำรสร้ำงอุปนสัิยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยใหรู้้เทำ่ทนัโลก และ
สำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ
พัฒนำสังคมโดยรวมใหดี้ขึ้นได้     
3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบบริกำร
กำรเรียนรู้ออนไลน ์ทีบ่รูณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนใน
กำรด ำเนนิงำนใหม้ีประสิทธิภำพ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยัง่ยนื   
 โดยในอนำคตยงัสำมำรถพัฒนำให้
เปน็ศูนยก์ลำงควำมรู้ของประเทศ 
(National Knowledge Hub) 
และเปน็ช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อควำมรู้ต่ำงๆ จำกทัว่โลก
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  มีระบบ 
Knowledge Portal ทีม่ี
ประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล 
                  กบั
หนว่ยงำนเครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น สำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ 
เปน็เนือ้หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ยกว่ำ 50
 ชิ้น /   2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลัคอนเทนต์/
e-books 2,000 
ชิ้น /     3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ 
online course 
20 หลักสูตร /    
 4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป
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เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)
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กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำแพลตฟอร์มเพือ่กำร
เรียนรู้ออนไลนข์องประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนภมูิ
ปญัญำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ 
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งเปน็
มืออำชีพ สำมำรถใหบ้ริกำรทีม่ี
ประสิทธิภำพ แก ่ประชำชน และมี
ควำมยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหำรจัดกำรควำมรู้ทีจ่ำ
เปน็สำหรับประชำชน 
ประกอบด้วยกระบวนกำรในกำรชี้
ชัดรวบรวม แบง่หมวดหมู่ และ
ประมวลควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำ
ส่ือกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน 
ใหส้ำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและ
นำเอำควำมรู้ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ในกำรพัฒนำตนเอง กำรดำเนนิ
ชีวิต และกำรประกอบอำชีพ 
3. เพือ่สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำนรัฐ
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้หนว่ยงำนรัฐ
และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน ์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทีม่ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกจิในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกจิ กำร
ลดปญัหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ
ทีย่ัง่ยนื โดยเปน็กำรเปดิโอกำสให้
ประชำชนทกุช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทกุทีท่กุเวลำ ตำมควำมชอบ
 และตำมควำมถนดั เพือ่พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพัฒนำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เปน็
กำรสร้ำงอุปนสัิยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยใหรู้้เทำ่ทนัโลก และ
สำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ
พัฒนำสังคมโดยรวมใหดี้ขึ้นได้     
3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบบริกำร
กำรเรียนรู้ออนไลน ์ทีบ่รูณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนใน
กำรด ำเนนิงำนใหม้ีประสิทธิภำพ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยัง่ยนื   
 โดยในอนำคตยงัสำมำรถพัฒนำให้
เปน็ศูนยก์ลำงควำมรู้ของประเทศ 
(National Knowledge Hub) 
และเปน็ช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อควำมรู้ต่ำงๆ จำกทัว่โลก
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  มีระบบ 
Knowledge Portal ทีม่ี
ประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล 
                  กบั
หนว่ยงำนเครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น สำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ 
เปน็เนือ้หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ยกว่ำ 50
 ชิ้น /   2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลัคอนเทนต์/
e-books 2,000 
ชิ้น /     3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ 
online course 
20 หลักสูตร /    
 4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X05  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,550,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile) 
กิจกรรม
ด าเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2) กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse 
Mobile)

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ  / 2. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของพิพิธภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพและมีกำร
เติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัคนในสังคม
ทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง และเปน็
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ / 3. เพือ่สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
เผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ใหค้ ำปรึกษำกบับคุคล กลุ่มบคุคล
และหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่เสริมสร้ำง
ศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ ผ่ำน
กระบวนกำรจัดต้ังและกำรบริหำร
จัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พืน้ทีข่องชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่1 แหง่ 2. 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
กจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที่
 ไม่นอ้ยกว่ำ 20,000 คน / 3. 
ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85  
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สพร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

2,000,000         เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ  / 2. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของพิพิธภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพและมีกำร
เติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัคนในสังคม
ทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง และเปน็
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ / 3. เพือ่สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
เผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ใหค้ ำปรึกษำกบับคุคล กลุ่มบคุคล
และหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่เสริมสร้ำง
ศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ ผ่ำน
กระบวนกำรจัดต้ังและกำรบริหำร
จัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พืน้ทีข่องชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่1 แหง่ 2. 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
กจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที่
 ไม่นอ้ยกว่ำ 20,000 คน / 3. 
ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85  
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สพร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่ำนทัง้เมือง
เร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย
2. On Book One
 City 
3. Solution Lab 
เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำ
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร
 มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย : เพือ่ด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรมยอ่ยทีต่่อเนือ่งมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่
รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ 
โดยเฉพำะส่ือนทิำนในระดับปฐม 
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของทอ้งถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
3. Solution Lab เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ปน็แนวทำง
พัฒนำหอ้งสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซ่ึงจะ
เปน็องค์ควำมรู้ส ำหรับน ำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
 Solution Lab จ ำนวน 1 ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยทีไ่ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกจิกรรม 
2.1 อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2 
On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกดิกำร
ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำงในกจิกรรมอื่นๆ เพือ่
กำรพัฒนำพืน้ทีชุ่มชนเมือง
2. On Book One City เกดิ
เครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนของเมือง
หรือจังหวัดทีร่่วมกนัผลักดันกำร
ท ำงำนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของจังหวัดต่อเนือ่งต่อไป เมืองขยบั
 เกดิกำรต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำง  3. Solution Lab 
ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีกำร 
หรือมำตรกำรนโยบำย ถูกน ำไป
ขยำยผลและกอ่ใหเ้กดิกำร
เปล่ียนแปลงพัฒนำในระดับองค์กร
พืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ และนโยบำยของ
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่ำนทัง้เมือง
เร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย
2. On Book One
 City 
3. Solution Lab 
เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำ
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร
 มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย : เพือ่ด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรมยอ่ยทีต่่อเนือ่งมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่
รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ 
โดยเฉพำะส่ือนทิำนในระดับปฐม 
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของทอ้งถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
3. Solution Lab เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ปน็แนวทำง
พัฒนำหอ้งสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซ่ึงจะ
เปน็องค์ควำมรู้ส ำหรับน ำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
 Solution Lab จ ำนวน 1 ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยทีไ่ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกจิกรรม 
2.1 อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2 
On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกดิกำร
ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำงในกจิกรรมอื่นๆ เพือ่
กำรพัฒนำพืน้ทีชุ่มชนเมือง
2. On Book One City เกดิ
เครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนของเมือง
หรือจังหวัดทีร่่วมกนัผลักดันกำร
ท ำงำนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของจังหวัดต่อเนือ่งต่อไป เมืองขยบั
 เกดิกำรต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำง  3. Solution Lab 
ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีกำร 
หรือมำตรกำรนโยบำย ถูกน ำไป
ขยำยผลและกอ่ใหเ้กดิกำร
เปล่ียนแปลงพัฒนำในระดับองค์กร
พืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ และนโยบำยของ
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X07 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(เม.ย. 2563 - พ.ค.
 2564)

6,200,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยำวชน สำมำรถ
เล่นดนตรีไทยได้ อยำ่งนอ้ยคนละ 1
 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ 
ในกำรส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทอ้งถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้   2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น
เชงิปริมาณ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีอ่ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกดั จ ำนวน 14 แหง่ จ ำนวน 
1,680 คน 2. เด็กและเยำวชน 
ผู้สนใจ สำมำรถเล่นดนตรีไทยได้ 
อยำ่งนอ้ยคนละ 1 ชิ้น
เชงิคุณภาพ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้ 2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น
ผลผลิต  เด็กลเยำวชนสำมำรถเล่น
ดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ขึ้น
อยำ่งนอ้ย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์   เด็กและเยำวชนมีควำม
รักเหน็คุณค่ำของดนตรีไทยและมี
ส่วนร่วมในกำรอนรัุกษ์ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทย คนละ 1 ชิ้น 
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
จัดฝึกอบรม
ปฏบิติัดนตรีไทย
และดนตรีพืน้บำ้น
ใหแ้กเ่ด็กและ
เยำวชน ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปีพ่ำทย ์
จ ำนวนเด็กและ
เยำวชน ผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน  
- รอบเช้ำ จ ำนวน
 20 คน - รอบบำ่ย
 จ ำนวน 20 คน
2) กลุ่มเคร่ืองสำย
ไทย จ ำนวนเด็ก
และเยำวชน ผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน 
- รอบเช้ำ จ ำนวน
 20 คน  - รอบ
บำ่ย จ ำนวน 20 
คน
3) กลุ่มดนตรี
พืน้บำ้น จ ำนวน
เด็กและเยำวชน ผู้
เข้ำรับกำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน - รอบเช้ำ 
จ ำนวน 20 คน
-รอบบำ่ย จ ำนวน
 20 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X08  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

20,000,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS2.2โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ 
จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3) ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เปน็ศูนยข์้อมูลทีเ่ข้ำถึง
ได้จำกทกุทีท่ัว่โลก โดยสำมำรถ
น ำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ชำติ เพือ่เปน็
ศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม 
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปดิโอกำสและเพิม่
ช่องทำงใหผู้้คนทีส่นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ 
จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3) ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เปน็ศูนยข์้อมูลทีเ่ข้ำถึง
ได้จำกทกุทีท่ัว่โลก โดยสำมำรถ
น ำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ชำติ เพือ่เปน็
ศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม 
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปดิโอกำสและเพิม่
ช่องทำงใหผู้้คนทีส่นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การใชทุ้นทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X09  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

176,579,530     เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อื่น

MS3.1
MS3.2

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3) ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เปน็ศูนยข์้อมูลทีเ่ข้ำถึง
ได้จำกทกุทีท่ัว่โลก โดยสำมำรถ
น ำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ชำติ เพือ่เปน็
ศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม 
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปดิโอกำสและเพิม่
ช่องทำงใหผู้้คนทีส่นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น

โครงการ กระตุ้น
และส่งเสริม
เศรษฐกจิฐำนรำก
ด้วยกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย  
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand) 
(CCPOT) 
กจิกรรมด ำเนนิกำร
1. พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน 
โดยใช้ทนุชุมชน 
ส ำหรับเปำ้หมำย
ผู้ซ้ือประชำชน
ทัว่ไป (CCPOT) 
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ระดับนำนำชำติ

วัตปุระสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิของประเทศในภำพรวม
ตำมแผนกำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
ของรัฐบำล
2. เพือ่ลดต้นทนุในกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน เนือ่งจำกผลิต
เทำ่เดิมระบบเดิมโดยใช้ทนุชุมชนที่
มีรำคำต่ ำและกำรจ ำหนำ่ยได้ใน
รำคำสูงขึ้น  
3.เพือ่สร้ำงสินค้ำและบริกำรของ
ชุมชนรูปแบบใหม่ทีม่ีมูลค่ำเพิม่ ที่
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
มำกขึ้น เกดิกำรสร้ำงงำน สร้ำง
รำยได้ ใหแ้กป่ระชำชนในชุมชน
เปา้หมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ  2) เพิม่รำยได้  3)
 เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ 
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำ ต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. มีคลังข้อมูลควำมรู้ เพือ่กำร
พัฒนำผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม 
(Culture Product of Thailand) 
และสร้ำงควำมยัง่ยนืด้ำนกำรใช้ทนุ
วัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้ำนกำรเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยวัฒนธรรมไทยระบบ
 BIG DATA  / 3. ได้ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
โดยบรูณำกำรทนุวัฒนธรรมและ
ทนุชุมชนมำเพิม่มูลค่ำของ
ผลิตภณัฑ์ / 4. ได้ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
ในระดับสูงส ำหรับผู้ซ้ือ High-end 
โดยบรูณำกำรทนุวัฒนธรรมและ
ทนุชุมชนมำเพิม่มูลค่ำของผลิตภณัฑ์
5. ได้ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำก
กำรน ำวัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรม มำสร้ำงสรรค์เปน็
ผลิตภณัฑ์ หรือบริกำร  / 6. ได้
ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำกกำรน ำ
วัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรมจำกกำรประกวด มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์ หรือ
บริกำร  / 7. ผู้ประกอบกำรชุมชน
ได้รับต้นแบบบรรจุภณัฑ์ เพือ่น ำไป
ต่อยอดเพิม่มูลค่ำสินค้ำด้วยตนเอง
ได้ในระยะยำว
8. มีผู้ประกอบกำรทีม่ีศักยภำพ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ ด้ำนกำรตลำดในยคุปกติ
ใหม่
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MS3.2โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
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25,000,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X12  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2

โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น
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เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ด ำเนนิโครงกำรเพือ่สร้ำงและบม่
เพำะนกัออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
ใหพ้ร้อมต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
รวมทัง้น ำศักยภำพกำรสร้ำงสรรค์ที่
เกดิขึ้น ช่วยชุมชนทีย่งัขำดควำม
เข้ำใจพืน้ฐำนด้ำนกำรออกแบบ 
และพร้อมในกำรต่อยอดกำรน ำ
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยใน
ปนีีก้ำรด ำเนนิโครงกำรจะมุ่งเนน้
ไปทีชุ่มชนทีม่ีทรัพยำกรธรรมชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่ำ่สนใจ แต่ยงัขำดอัต
ลักษณ์ทำงภำพ (Visual Identity)
 ทีเ่ด่นชัด นำ่สนใจ และนำ่จดจ ำ 
เปน็พืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่นอ้ยกว่ำ 5 คร้ัง  2. บนัทกึ
เทปและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก
 ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตอน  3. งำนด้ำน
เรขศิลปถ์ูกใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชน ไม่นอ้ยกว่ำ 5
 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 กำรสร้ำงเสนห่จ์ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ที ่ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์)  2. สินค้ำและ
บริกำรของชุมชนทีเ่ข้ำร่วม ได้รับ
กำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ 

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
กจิกรรม
1. พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ 
นกัออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซ่ัน 6
 ใหน้กัออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ที่
ชุมชนและน ำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บรูณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน 
2. พัฒนำทกัษะ
ของคนในชุมชนให้
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ผสมผสำนกบัมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกดิ
กำรจ ำหนำ่ยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ทีก่ำรทอ่งเทีย่ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X14  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

ด ำเนนิโครงกำรเพือ่สร้ำงและบม่
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ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่ำ่สนใจ แต่ยงัขำดอัต
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ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
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กำรกำรท ำงำน
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2. พัฒนำทกัษะ
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ออกแบบพืน้ฐำน
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โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล
แนวโนม้และทศิ
ทำงกำรออกแบบ
เคร่ืองแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำก
ชุมชน/กลุ่มทีท่อ
ผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำร 
เพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมผ้ำ
ไทยสู่สำกล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทสีำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรมเพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยไดของชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. 
เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยงัยนื / 3.
 ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำงวัฒนธรรม
 ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมมั่งค่ัง มั่งคง และยัง่ยนืทัง้ทำง
เศรษฐกจิสังคม และวัฒนธรรม
ใหก้บัชุมชน / 4. เพือ่เปน็กำรต่อ
ยอดจำกกำรรวบรวมข้อมูลองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏบิติัได้จริง / 5.เพือ่
เปน็กำรน ำแนวคิดทีเ่ปน็สำกลมำ
พัฒนำต่อยอดมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมผ้ำไทย / 6. เพือ่สร้ำง
ควำมตระหนกัและกระตุ้นใหเ้กดิ
ภำพลักษณ์ทีม่ีควำมทนัสมัยใหแ้ก่
วงกำรผ้ำไทย / 7. เพือ่สร้ำงรำยได้
ใหเ้กดิแกชุ่มชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที ่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. ประชำชน
มีควำมภำคภมูิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้ทำง
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง / 4. องค์ควำมรู้
แนวโนม้และทศิทำงผ้ำไทยและ
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยด้ำยผ้ำ
ไทยสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภมูิปญัญำผ้ำ
ไทยได้รับกำรต่อยอดแนวคิดทีเ่ปน็
สำกลเพิม่มำกขึ้น / 6. วงกำรผ้ำ
ไทยมีภำพลักษณ์ทีท่นัสมัยยิง่ขึ้น / 
7. ชุมชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย มีรำยได้
เพิม่มำกขึ้น
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เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง / 4. องค์ควำมรู้
แนวโนม้และทศิทำงผ้ำไทยและ
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยด้ำยผ้ำ
ไทยสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภมูิปญัญำผ้ำ
ไทยได้รับกำรต่อยอดแนวคิดทีเ่ปน็
สำกลเพิม่มำกขึ้น / 6. วงกำรผ้ำ
ไทยมีภำพลักษณ์ทีท่นัสมัยยิง่ขึ้น / 
7. ชุมชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย มีรำยได้
เพิม่มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X15  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

37,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1.  กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ 
1) กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ ใน
เร่ืองกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ควำมสำมำรถของ
มนษุย ์Fulfill 
Development
2) งำนเทศกำล
หนงัสือ LIT  Fest
 โดยมิวเซียมสยำม
 ร่วมกบั 
ส ำนกัพิมพ์ ร้ำน
หนงัสือ และ
เครือข่ำย จัดงำน
กจิกรรมเทศกำล
หนงัสือสนกุ LIT 
Fest
3) จัดกจิกรรม
หอ้งคลังควำมรู้ใน
หวัข้อ “หนงัสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
บำ้นของกนัและ
กนั”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ที ่เพือ่
กจิกรรมทีจ่ัดใน
หอ้งคลังควำมรู้ 
ลักษณะเปน็กำร
ใช้พืน้ทีเ่พือ่กำร
เรียนรู้  Learning
 Space
5) หอ้งคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เปน็ทีป่รึกษำใน
กำรจัดต้ังหอ้งสมุด
วัดบวรนเิวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องทัง้จำก
ภำคีหอ้งสมุด
หลำยแหง่
2.งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุ
จัดแสดง 
1) ด ำเนนิกำรต่อ
อำยกุรมธรรม์
ประกนัภยั
โบรำณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ
2) ด ำเนนิกำร
อนรัุกษ์วัตถุ
พิพิธภณัฑ์จำก
หนว่ยงำน
ภำยนอกทีข่อ
ควำมอนเุครำะห์
3) ด ำเนนิกำร
จัดพิมพ์และ
เผยแพร่จดหมำย
ข่ำวของหอ้งคลัง
โบรำณวัตถุฯ
4) ด ำเนนิ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ข้อมูล เขียน
บทควำม 
ตรวจสอบเนือ้หำ 
รวมถึงกำร
ออกแบบรูปเล่ม 
เพือ่จัดท ำ
จดหมำยข่ำวของ
หอ้งคลังโบรำณ
วัตุฯ
3.งำนวิจัยวัสดุใน
กำรซ่อมแซม
เคร่ืองปัน้ดินเผำ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกลสำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับข้อมูล
 ควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
"เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชมใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเปน็แหล่งบริกำร
ทีม่ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และสังคม รวมไปถึงเปน็พืน้ทีแ่หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่หบ้ริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทีค่รบวงจร 
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์และ
รักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุพิพิธภณัฑ์ 
เพือ่น ำไปใช้ประโยชนใ์หถู้กต้อง
ตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1.  กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ 
1) กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ ใน
เร่ืองกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ควำมสำมำรถของ
มนษุย ์Fulfill 
Development
2) งำนเทศกำล
หนงัสือ LIT  Fest
 โดยมิวเซียมสยำม
 ร่วมกบั 
ส ำนกัพิมพ์ ร้ำน
หนงัสือ และ
เครือข่ำย จัดงำน
กจิกรรมเทศกำล
หนงัสือสนกุ LIT 
Fest
3) จัดกจิกรรม
หอ้งคลังควำมรู้ใน
หวัข้อ “หนงัสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
บำ้นของกนัและ
กนั”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ที ่เพือ่
กจิกรรมทีจ่ัดใน
หอ้งคลังควำมรู้ 
ลักษณะเปน็กำร
ใช้พืน้ทีเ่พือ่กำร
เรียนรู้  Learning
 Space
5) หอ้งคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เปน็ทีป่รึกษำใน
กำรจัดต้ังหอ้งสมุด
วัดบวรนเิวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องทัง้จำก
ภำคีหอ้งสมุด
หลำยแหง่
2.งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุ
จัดแสดง 
1) ด ำเนนิกำรต่อ
อำยกุรมธรรม์
ประกนัภยั
โบรำณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ
2) ด ำเนนิกำร
อนรัุกษ์วัตถุ
พิพิธภณัฑ์จำก
หนว่ยงำน
ภำยนอกทีข่อ
ควำมอนเุครำะห์
3) ด ำเนนิกำร
จัดพิมพ์และ
เผยแพร่จดหมำย
ข่ำวของหอ้งคลัง
โบรำณวัตถุฯ
4) ด ำเนนิ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ข้อมูล เขียน
บทควำม 
ตรวจสอบเนือ้หำ 
รวมถึงกำร
ออกแบบรูปเล่ม 
เพือ่จัดท ำ
จดหมำยข่ำวของ
หอ้งคลังโบรำณ
วัตุฯ
3.งำนวิจัยวัสดุใน
กำรซ่อมแซม
เคร่ืองปัน้ดินเผำ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกลสำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับข้อมูล
 ควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
"เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชมใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเปน็แหล่งบริกำร
ทีม่ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และสังคม รวมไปถึงเปน็พืน้ทีแ่หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่หบ้ริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทีค่รบวงจร 
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์และ
รักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุพิพิธภณัฑ์ 
เพือ่น ำไปใช้ประโยชนใ์หถู้กต้อง
ตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X16  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

38,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
1) กำรจัดสร้ำง
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2) กำรจัดท ำแผน
แม่บทในกำร
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2. กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
1) กจิกรรมควำม
ร่วมมือกบั
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
2) กำรจัดกจิกรรม
ขยำยผลเพือ่เปน็
ต้นแบบ (Node) 
ในภมูิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ให้
ค ำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำน
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย

วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพใหก้บัคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบทีม่ี
คุณภำพและยัง่ยนื
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนของเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กจิกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กบัเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยทีม่ีศักยภำพไม่นอ้ย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทัว่ทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้
ไปสู่ภมูิภำค ทอ้งถิ่นทีม่ีคุณภำพ 
และเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมใหสั้งคมไทยเปน็สังคมแหง่
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพ
และยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
อยำ่งได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน
3. เกดิเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network) ทีร่่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ใหก้บัประชำชนชำวไทยอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และเกดิวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์ใน
สังคมไทย อยำ่งยัง่ยนื



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X17  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

     120,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
1) กำรจัดสร้ำง
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2) กำรจัดท ำแผน
แม่บทในกำร
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2. กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
1) กจิกรรมควำม
ร่วมมือกบั
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
2) กำรจัดกจิกรรม
ขยำยผลเพือ่เปน็
ต้นแบบ (Node) 
ในภมูิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ให้
ค ำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำน
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย

วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพใหก้บัคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบทีม่ี
คุณภำพและยัง่ยนื
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนของเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กจิกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กบัเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยทีม่ีศักยภำพไม่นอ้ย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทัว่ทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้
ไปสู่ภมูิภำค ทอ้งถิ่นทีม่ีคุณภำพ 
และเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมใหสั้งคมไทยเปน็สังคมแหง่
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพ
และยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
อยำ่งได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน
3. เกดิเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network) ทีร่่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ใหก้บัประชำชนชำวไทยอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และเกดิวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์ใน
สังคมไทย อยำ่งยัง่ยนื

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X18  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

28,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X19  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

35,995,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป

โครงการ พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนนิกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนนิกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X20  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

33,680,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 โครงการ พัฒนำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรแปลงและ
อนรัุกษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๑) ใน
ส ำนกัหอสมุด
แหง่ชำติ, ๒) ใน
หอสมุดแหง่ชำติ
ส่วนภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
1) หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2) ระบบ 
e-service, 
3) ระบบดิจิทลั, 
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรแปลงและ
อนรัุกษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๑) ใน
ส ำนกัหอสมุด
แหง่ชำติ, ๒) ใน
หอสมุดแหง่ชำติ
ส่วนภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
1) หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2) ระบบ 
e-service, 
3) ระบบดิจิทลั, 
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X21  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ
และกำรแสวงหำควำมรู้ และมีส่วน
ร่วมตำมควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น
และสอดคล้องกบับริบทของ
จังหวัดพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
2. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภเูกต็ ให้
สอดรับกบักำรได้รับเลือกใหเ้ข้ำ
เปน็สมำชิกเครือข่ำยระดับโลกว่ำ
ด้วยเมืองแหง่กำรเรียนรู้ของ
ยเูนสโก (UNESCO GNLC)
เปา้หมาย
1. ประชำชนเกดิพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนงัสือ
2. เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูกต็ทีจ่ะ
มีกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งยัง่ยนื
ภำยหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
เกดิกำรมีส่วนร่วมอยำ่งกว้ำงขวำง 
เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทีจ่ะท ำงำนร่วมกนัต่อไป
อยำ่งยัง่ยนื เกดิอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงัมีPhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ทีจ่ะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนอืไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว กฬีำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือ
รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ 
และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนบัสนนุกำร
จัดกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด 
กำรจัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกจิกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูกต็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X22  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

13,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ
และกำรแสวงหำควำมรู้ และมีส่วน
ร่วมตำมควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น
และสอดคล้องกบับริบทของ
จังหวัดพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
2. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภเูกต็ ให้
สอดรับกบักำรได้รับเลือกใหเ้ข้ำ
เปน็สมำชิกเครือข่ำยระดับโลกว่ำ
ด้วยเมืองแหง่กำรเรียนรู้ของ
ยเูนสโก (UNESCO GNLC)
เปา้หมาย
1. ประชำชนเกดิพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนงัสือ
2. เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูกต็ทีจ่ะ
มีกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งยัง่ยนื
ภำยหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
เกดิกำรมีส่วนร่วมอยำ่งกว้ำงขวำง 
เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทีจ่ะท ำงำนร่วมกนัต่อไป
อยำ่งยัง่ยนื เกดิอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงัมีPhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ทีจ่ะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนอืไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว กฬีำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile)
กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้กจิกรรม
และชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่“Muse
 Mobile” ตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด ผ่ำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หนว่ยงำนใน
จังหวัด และทอ้งถิ่น
ในพืน้ที ่3 จังหวัด
 ภำคตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปดิเวทกีจิกรรมและพืน้ที่
แหง่กำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัยได้ทัง้สำระและควำม
เพลิดเพลินสู่ภมูิภำคอันเปน็กำร
ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ใหก้บั
โรงเรียน เด็กและเยำวชนทีอ่ยูต่ำม
ภมูิภำค
2. เพือ่บม่เพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนใหเ้ปน็ผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นสัิยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมใหเ้ข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนกัรักในทอ้งถิ่นของตนอันจะ
น ำไปเปน็พืน้ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ัง่ยนืในสังคมแหง่กำร
เรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
 ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ที่
เปา้หมาย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่3 แหง่ / 2.
  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่รวมไม่นอ้ยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.  นทิรรศกำรเคล่ือนที ่และเกดิ
ควำมสนใจทีจ่ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
 /  2.  ประชำชนในภมูิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้งถิ่นของ
ตนเองและภมูิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3.  เกดิควำม
ร่วมมือกบัเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหนว่ยงำน
ในภมูิภำคในกำรส่งต่อแนวคิด 
Discovery Museum"

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือ
รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ 
และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนบัสนนุกำร
จัดกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด 
กำรจัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกจิกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูกต็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X23 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิ้น
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทย
เล่นดนตรีคนละ 1
 ชิ้น

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

6,200,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile)
กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้กจิกรรม
และชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่“Muse
 Mobile” ตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด ผ่ำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หนว่ยงำนใน
จังหวัด และทอ้งถิ่น
ในพืน้ที ่3 จังหวัด
 ภำคตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปดิเวทกีจิกรรมและพืน้ที่
แหง่กำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัยได้ทัง้สำระและควำม
เพลิดเพลินสู่ภมูิภำคอันเปน็กำร
ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ใหก้บั
โรงเรียน เด็กและเยำวชนทีอ่ยูต่ำม
ภมูิภำค
2. เพือ่บม่เพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนใหเ้ปน็ผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นสัิยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมใหเ้ข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนกัรักในทอ้งถิ่นของตนอันจะ
น ำไปเปน็พืน้ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ัง่ยนืในสังคมแหง่กำร
เรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
 ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ที่
เปา้หมาย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่3 แหง่ / 2.
  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่รวมไม่นอ้ยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.  นทิรรศกำรเคล่ือนที ่และเกดิ
ควำมสนใจทีจ่ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
 /  2.  ประชำชนในภมูิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้งถิ่นของ
ตนเองและภมูิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3.  เกดิควำม
ร่วมมือกบัเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหนว่ยงำน
ในภมูิภำคในกำรส่งต่อแนวคิด 
Discovery Museum"

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยำวชน สำมำรถ
เล่นดนตรีไทยได้ อยำ่งนอ้ยคนละ 1
 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ 
ในกำรส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทอ้งถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้  2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น 
ผลทีค่าดว่าจะเกิด
เด็กและเยำวชนทีเ่ข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถเล่นดนตรีไทยและดนตรี
พืน้บำ้นได้
ดชันีชีว้ัดความส าเร็จ
เด็กและเยำวชนผู้สนใจทีอ่ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกดั จ ำนวน 14 แหง่ จ ำนวน 
1,680 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X24  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.2 โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
การด าเนินการ : 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ประชำชนผ่ำน
เทคโนโลย ีAR 
Code QR Code,
 Virtual Reality 
และ 3D 
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ  
 จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบระบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality จ ำนวน 25 แหล่ง
โบรำณสถำน ทัว่ประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด
 ครบถ้วน สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปา้หมาย:  
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3. ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4. สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
การด าเนินการ : 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ประชำชนผ่ำน
เทคโนโลย ีAR 
Code QR Code,
 Virtual Reality 
และ 3D 
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ  
 จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบระบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality จ ำนวน 25 แหล่ง
โบรำณสถำน ทัว่ประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด
 ครบถ้วน สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปา้หมาย:  
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3. ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4. สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X25  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

76,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
นอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X26  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

21,866,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์

โครงการ 
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรส ำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ที ่7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรเพือ่
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ทำง
เศรษฐกจิ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
150 ชุมชนในพืน้ที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำร
จ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.c
om
6. กจิกรรมกำร
ออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำ
ระดับชำติ จ ำนวน
 5 คร้ัง
7. จัดท ำหนงัสือ
หรือส่ือส่ิงพิมพ์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนใน
ทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำค
จ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่
วำงแผนและ
ติดตำมงำน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและเพิม่ศักยภำพ
ของชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกำร
อบรมพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
ออกแบบ กำรผลิต เพือ่เพิม่คุณค่ำ
และมูลค่ำของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชยใ์น
ระดับสำกล
2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิกำรน ำเอำทนุ
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสำมำรถต่อยอดกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น 
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้ำงภำพลักษณ์ทีดี่ในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย   ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอยำ่ง
แพร่หลำยทัง้ในและต่ำงประเทศ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่รำยได้ 
3) เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนชำวไทยเกดิควำม
ตระหนกั เหน็คุณค่ำและมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
2. สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
ของไทยได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ
ต่อยอด เพิม่ช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดสู่เวทโีลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
วัฒนธรรมมีรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำรด้ำน
วัฒนธรรมเพิม่มำกขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำมรดก
ทำงวัฒนธรรมมำเปน็แรงบนัดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ เกดิ
ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรประกอบกำร
5. เกดิกำรน ำเอำเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของชุมชน มำสร้ำงสรรค์
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย และ
สำมำรถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชนทัว่ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรส ำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ที ่7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรเพือ่
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ทำง
เศรษฐกจิ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
150 ชุมชนในพืน้ที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำร
จ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.c
om
6. กจิกรรมกำร
ออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำ
ระดับชำติ จ ำนวน
 5 คร้ัง
7. จัดท ำหนงัสือ
หรือส่ือส่ิงพิมพ์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนใน
ทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำค
จ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่
วำงแผนและ
ติดตำมงำน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและเพิม่ศักยภำพ
ของชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกำร
อบรมพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
ออกแบบ กำรผลิต เพือ่เพิม่คุณค่ำ
และมูลค่ำของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชยใ์น
ระดับสำกล
2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิกำรน ำเอำทนุ
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสำมำรถต่อยอดกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น 
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้ำงภำพลักษณ์ทีดี่ในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย   ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอยำ่ง
แพร่หลำยทัง้ในและต่ำงประเทศ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่รำยได้ 
3) เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนชำวไทยเกดิควำม
ตระหนกั เหน็คุณค่ำและมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
2. สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
ของไทยได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ
ต่อยอด เพิม่ช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดสู่เวทโีลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
วัฒนธรรมมีรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำรด้ำน
วัฒนธรรมเพิม่มำกขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำมรดก
ทำงวัฒนธรรมมำเปน็แรงบนัดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ เกดิ
ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรประกอบกำร
5. เกดิกำรน ำเอำเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของชุมชน มำสร้ำงสรรค์
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย และ
สำมำรถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชนทัว่ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X27  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
ขับเคล่ือน
ยทุธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศันเ์พือ่
เพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรร่วมผลิต
ภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และ
ควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/
เร่ือง
2. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเปน็เสมือน
เคร่ืองมือซอฟทพ์ำวเวอร์ (Soft 
Power) ในกำรสร้ำงอิทธิพลต่อ
ควำมคิดของประชำชนไทยได้
ภำคภมูิในควำมเปน็ไทย มีคุณธรรม
 จริยธรรม สร้ำงพลังบวกสร้ำง
ควำมรัก ควำมสำมัคคี หลอมรวม
จิตใจของประชำชนใหเ้ปน็หนึง่
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดีทศันไ์ทยใหเ้ปน็
ระบบและก ำหนดทศิทำง เพือ่กำร
ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ใหก้บั
ธุรกจิบนัเทงิหรือกำรทอ่งเทีย่ว
3. เพือ่สร้ำงโอกำสใหท้กุภำคส่วน
ได้ร่วมมือกนัในกำรท ำนบุ ำรุงสืบ
สำนศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำง
มรดกภมูิปญัญำของชำติ รวมถึง
กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บั
เยำวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ และสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิใหก้บัประเทศอยำ่งยัง่ยนื 
โดยเนน้ใหป้ระชำชน มีควำม
สมบรูณ์พูนสุขและภำคภมูิใจ
5. เพือ่ใหบ้คุลำกรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศันไ์ทยผลิตผลงำนทีม่ี
คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล 
6. เพือ่เปน็ช่องทำงในกำรเผยแพร่
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
7. เพือ่เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนส่ือ
คอนเทนทสู่์สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และท ำใหป้ระชำชน
ต่ืนตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ขึ้น
เชงิปริมาณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์อยำ่งนอ้ย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชงิคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศันช์ำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศันท์ีม่ี
คุณภำพ มีเนือ้หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศันข์องไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำง
ทัง้ระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์และธุรกจิต่อเนือ่ง 
สำมำรถจ ำหนำ่ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิม่มูลค่ำทำงธุรกจิ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย และ
เปน็กำรยกระดับขีเควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิม่มำก
ขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงำนภำพยนตร์และ
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมรัก
ชำติ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
 หรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ีคุณค่ำ
ต่อส่วนรวมทีเ่หมำะสมกบั
กลุ่มเปำ้หมำยแต่ละช่วงวัย ได้
อยำ่งมีประสิทธิผลอยำ่งต่อเนือ่ง
อยำ่งนอ้ย 10 โครงกำร ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
ขับเคล่ือน
ยทุธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศันเ์พือ่
เพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรร่วมผลิต
ภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และ
ควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/
เร่ือง
2. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเปน็เสมือน
เคร่ืองมือซอฟทพ์ำวเวอร์ (Soft 
Power) ในกำรสร้ำงอิทธิพลต่อ
ควำมคิดของประชำชนไทยได้
ภำคภมูิในควำมเปน็ไทย มีคุณธรรม
 จริยธรรม สร้ำงพลังบวกสร้ำง
ควำมรัก ควำมสำมัคคี หลอมรวม
จิตใจของประชำชนใหเ้ปน็หนึง่
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดีทศันไ์ทยใหเ้ปน็
ระบบและก ำหนดทศิทำง เพือ่กำร
ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ใหก้บั
ธุรกจิบนัเทงิหรือกำรทอ่งเทีย่ว
3. เพือ่สร้ำงโอกำสใหท้กุภำคส่วน
ได้ร่วมมือกนัในกำรท ำนบุ ำรุงสืบ
สำนศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำง
มรดกภมูิปญัญำของชำติ รวมถึง
กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บั
เยำวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ และสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิใหก้บัประเทศอยำ่งยัง่ยนื 
โดยเนน้ใหป้ระชำชน มีควำม
สมบรูณ์พูนสุขและภำคภมูิใจ
5. เพือ่ใหบ้คุลำกรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศันไ์ทยผลิตผลงำนทีม่ี
คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล 
6. เพือ่เปน็ช่องทำงในกำรเผยแพร่
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
7. เพือ่เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนส่ือ
คอนเทนทสู่์สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และท ำใหป้ระชำชน
ต่ืนตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ขึ้น
เชงิปริมาณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์อยำ่งนอ้ย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชงิคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศันช์ำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศันท์ีม่ี
คุณภำพ มีเนือ้หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศันข์องไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำง
ทัง้ระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์และธุรกจิต่อเนือ่ง 
สำมำรถจ ำหนำ่ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิม่มูลค่ำทำงธุรกจิ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย และ
เปน็กำรยกระดับขีเควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิม่มำก
ขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงำนภำพยนตร์และ
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมรัก
ชำติ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
 หรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ีคุณค่ำ
ต่อส่วนรวมทีเ่หมำะสมกบั
กลุ่มเปำ้หมำยแต่ละช่วงวัย ได้
อยำ่งมีประสิทธิผลอยำ่งต่อเนือ่ง
อยำ่งนอ้ย 10 โครงกำร ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X28  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้บัผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
ยกระดับ 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย 
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand : 
CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
2. จัดอบรมให้
ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยง
ขยำยตลำดและ
เพิม่ช่องทำง
กำรตลำด 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ 
อยำ่งนอ้ยสินค้ำละ
 1 ค ำขอ

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนำและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT) 
2. เพิม่ศักยภำพของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย ด้วยกำรอบรมพัฒนำทกัษะ
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต เพือ่
คุณค่ำและมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ทีส่ำมำรถแข่งขันได้ใน
เชิงพำณิชยใ์นระดับสำกล
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ใหเ้ปน็ที่
รู้จักอยำ่งแพร่หลำยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรตลำดทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ีอยู่
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
ของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ทอ่งทีย่ว) ชุมชน ใหม้ีมูลค่ำเพิม่ 
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทนุ
ชุมชน ทนุวัฒนธรรม และทนุ
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
เชงิปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนกึค่ำนยิมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกดิกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมของชำติอันเปน็
เอกอัตลักษณ์ทีไ่ม่มีวันหมดใหเ้ปน็
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2. สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหสิ้นค้ำและ
บริกำรชุมชนอันสอดรับกบั
สภำวะกำรณ์ทำงกำรตลำดมหภำค
ยัง่ยนืทีมุ่่งเนน้กำรบริโภคในประเทศ
3. น ำมรดกทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนทรัพยสิ์นทำงปญัญำ เกดิ
ควำมมั่นคงยัง่ยนืทำงวัฒนธรรม
และภำคสินค้ำและบริกำร
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
กอ่ควำมมั่นคงสู่ควำมยัง่ยนืของ
ประเทศ
5. กระตุ้นและสร้ำงกำรตระหนกั
เรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมทกุภำค
ส่วนในกำรน ำทนุทำงวัฒธรรมของ
ชำติมำใช้สร้ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกจิและกำรกนิดีอยูดี่ของคน
ในชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้บัผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
ยกระดับ 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย 
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand : 
CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
2. จัดอบรมให้
ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยง
ขยำยตลำดและ
เพิม่ช่องทำง
กำรตลำด 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ 
อยำ่งนอ้ยสินค้ำละ
 1 ค ำขอ

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนำและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT) 
2. เพิม่ศักยภำพของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย ด้วยกำรอบรมพัฒนำทกัษะ
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต เพือ่
คุณค่ำและมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ทีส่ำมำรถแข่งขันได้ใน
เชิงพำณิชยใ์นระดับสำกล
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ใหเ้ปน็ที่
รู้จักอยำ่งแพร่หลำยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรตลำดทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ีอยู่
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
ของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ทอ่งทีย่ว) ชุมชน ใหม้ีมูลค่ำเพิม่ 
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทนุ
ชุมชน ทนุวัฒนธรรม และทนุ
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
เชงิปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนกึค่ำนยิมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกดิกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมของชำติอันเปน็
เอกอัตลักษณ์ทีไ่ม่มีวันหมดใหเ้ปน็
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2. สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหสิ้นค้ำและ
บริกำรชุมชนอันสอดรับกบั
สภำวะกำรณ์ทำงกำรตลำดมหภำค
ยัง่ยนืทีมุ่่งเนน้กำรบริโภคในประเทศ
3. น ำมรดกทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนทรัพยสิ์นทำงปญัญำ เกดิ
ควำมมั่นคงยัง่ยนืทำงวัฒนธรรม
และภำคสินค้ำและบริกำร
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
กอ่ควำมมั่นคงสู่ควำมยัง่ยนืของ
ประเทศ
5. กระตุ้นและสร้ำงกำรตระหนกั
เรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมทกุภำค
ส่วนในกำรน ำทนุทำงวัฒธรรมของ
ชำติมำใช้สร้ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกจิและกำรกนิดีอยูดี่ของคน
ในชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X29  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

50,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กจิกรรมลง
ส ำรวจพืน้ที่
เปำ้หมำย 10 
จังหวัด
2. กจิกรรมกำร
บรรยำย Value 
Creation + 
Story-Telling 
และรับสมัคร
ผู้ประกอบกำรที่
สนใจ
3. กจิกรรมกำรให้
ค ำปรึกษำ Value
 Creation เพือ่
พัฒนำธุรกจิ
4. กจิกรรมกำร
จัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 
สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ัฒนำอยำ่ง
กำ้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
เปา้หมาย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรทีไ่ด้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม) 
ผลลัพธ์ 
1. เกดิกำรสร้ำงกระบวนกำรสร้ำง
มูลค่ำและคุณค่ำ (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้ำและบริกำร
ทอ้งถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบ-
กระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เร่ืองรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
คุณค่ำ  ซ่ึงเปน็โมเดลกำรพัฒนำที่
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ 
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
 สินค้ำทอ้งถิ่นไทยใหเ้ทยีบเคียงกบั
สินค้ำทอ้งถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำใหพ้ัฒนำอยำ่งกำ้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเร่ืองรำว (Story-Telling)
 และกำรส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X30  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

60,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กจิกรรมลง
ส ำรวจพืน้ที่
เปำ้หมำย 10 
จังหวัด
2. กจิกรรมกำร
บรรยำย Value 
Creation + 
Story-Telling 
และรับสมัคร
ผู้ประกอบกำรที่
สนใจ
3. กจิกรรมกำรให้
ค ำปรึกษำ Value
 Creation เพือ่
พัฒนำธุรกจิ
4. กจิกรรมกำร
จัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 
สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ัฒนำอยำ่ง
กำ้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
เปา้หมาย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรทีไ่ด้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม) 
ผลลัพธ์ 
1. เกดิกำรสร้ำงกระบวนกำรสร้ำง
มูลค่ำและคุณค่ำ (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้ำและบริกำร
ทอ้งถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบ-
กระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เร่ืองรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
คุณค่ำ  ซ่ึงเปน็โมเดลกำรพัฒนำที่
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ 
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
 สินค้ำทอ้งถิ่นไทยใหเ้ทยีบเคียงกบั
สินค้ำทอ้งถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำใหพ้ัฒนำอยำ่งกำ้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเร่ืองรำว (Story-Telling)
 และกำรส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โครงการ/การ
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ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X31  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

25,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรพัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
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ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X32  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

160,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
องค์กรภำคีและ
เครือข่ำยวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเทีย่ว
ทำงวัฒนธรรม
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำน
มหกรรม
วัฒนธรรมแหง่ชำติ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีกำรด ำเนนิงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนรัุกษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอยำ่ง
ทีดี่
3. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ด ำเนนิงำนวัฒนธรรมสอดคล้องกบั
นโยบำยวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่น
และระดับชำติ
4. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมเปน็ที่
รู้จักในวงกว้ำง
5. ชุมชนได้รับกำรสนบัสนนุกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
และกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
6. ชุมชนได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้
เปน็ทีรู้่จักแกป่ระชำชนทัว่ไป
7. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีทีต้่องชิม
8. ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในพืน้ทีใ่นกำรจัดกจิกรรม
ถนนสำยวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรม 
9. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พืน้ทีใ่ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและทอ้งถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกีย่วกบัมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมมีพืน้ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพัฒนำทกัษะใหแ้กเ่ด็ก 
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เพือ่
เปน็กำรอนรัุกษ์ สืบสำนมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื
13. มกีารเผยแพร่มรดกภมูิ
ปญัญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชพีและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชมุชน
เจ้าของมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรม"



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X33  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรคัดเลือก
พืน้ที่
    1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้งต้น 
จำกกำรศึกษำ 
วิเครำะหข์้อมูล
และเอกสำรจำก
กลุ่มเปำ้หมำย  
1.2 แต่งต้ัง
คณะท ำงำน
    1.3 กำรลง
พืน้ทีเ่พือ่ศึกษำ/
วิเครำะหข์้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร
    1.5 กำร
ประชุม
คณะท ำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร   /  
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนงัสือแจ้งชุมชน/
 หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพพืน้ที ่
(จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในพืน้ที)่
3. กำรทดสอบ
กำรจัดกจิกรรม
เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
4. กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศันแ์นะน ำ
โครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำม
และสรุปกำร
ด ำเนนิงำน
    5.1 ลงพืน้ที่
ติดตำมกำรท ำงำน
 , 5.2 
เอกสำรรำยงำน
ผลจำกชุมชน
6. กำรจัดงำน
เปดิตัวพืน้ที่/ งำน
แถลงข่ำว
    6.1 มอบโล่ยก
ยอ่งเชิดชูเกยีรติ, 
6.2 กำรจัดแสดง
นทิรรศกำรและ
ผลงำน
7. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ใหเ้กดินวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชน
ในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทัง้ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้บัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
 และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 
2. ประชำชนมีควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
3. เกดิกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้
ทำงเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีกำรด ำเนนิงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนรัุกษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอยำ่ง
ทีดี่
3. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ด ำเนนิงำนวัฒนธรรมสอดคล้องกบั
นโยบำยวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่น
และระดับชำติ
4. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมเปน็ที่
รู้จักในวงกว้ำง
5. ชุมชนได้รับกำรสนบัสนนุกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
และกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
6. ชุมชนได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้
เปน็ทีรู้่จักแกป่ระชำชนทัว่ไป
7. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีทีต้่องชิม
8. ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในพืน้ทีใ่นกำรจัดกจิกรรม
ถนนสำยวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรม 
9. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พืน้ทีใ่ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและทอ้งถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกีย่วกบัมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมมีพืน้ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพัฒนำทกัษะใหแ้กเ่ด็ก 
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เพือ่
เปน็กำรอนรัุกษ์ สืบสำนมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื
13. มกีารเผยแพร่มรดกภมูิ
ปญัญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชพีและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชมุชน
เจ้าของมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรม"



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรคัดเลือก
พืน้ที่
    1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้งต้น 
จำกกำรศึกษำ 
วิเครำะหข์้อมูล
และเอกสำรจำก
กลุ่มเปำ้หมำย  
1.2 แต่งต้ัง
คณะท ำงำน
    1.3 กำรลง
พืน้ทีเ่พือ่ศึกษำ/
วิเครำะหข์้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร
    1.5 กำร
ประชุม
คณะท ำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร   /  
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนงัสือแจ้งชุมชน/
 หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพพืน้ที ่
(จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในพืน้ที)่
3. กำรทดสอบ
กำรจัดกจิกรรม
เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
4. กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศันแ์นะน ำ
โครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำม
และสรุปกำร
ด ำเนนิงำน
    5.1 ลงพืน้ที่
ติดตำมกำรท ำงำน
 , 5.2 
เอกสำรรำยงำน
ผลจำกชุมชน
6. กำรจัดงำน
เปดิตัวพืน้ที่/ งำน
แถลงข่ำว
    6.1 มอบโล่ยก
ยอ่งเชิดชูเกยีรติ, 
6.2 กำรจัดแสดง
นทิรรศกำรและ
ผลงำน
7. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ใหเ้กดินวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชน
ในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทัง้ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้บัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
 และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 
2. ประชำชนมีควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
3. เกดิกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้
ทำงเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X34  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

7,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
ด ำเนนิโครงกำร
ผ่ำนกำรพัฒนำ
เยำวชน เครือข่ำย
 ตลอดจน
ประชำชนผู้สนใจ
ในงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย
 โดยกำรพัฒนำ
ต่อยอดผลิตภณัฑ์
 และกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบและ
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์ทีแ่สดง
ถึงอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น ภำยใต้
กรอบแนวคิดทำง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ เพือ่เปน็
พืน้ฐำนในกำร
ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์สู่สำกล 
เสริมศักยภำพใน
ด้ำนกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัจังหวัดและ
เปน็หนทำง
น ำไปสู่ประเทศที่
ขับเคล่ือนด้วย
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต่อไป

เปา้หมาย
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำน
กำรออกแบบทีแ่สดงถึงอัตลักษณ์
ชุมชนร่วมกบัหนว่ยงำนในทอ้งถิ่น 
(อยำ่งนอ้ย จังหวัดละ 1 คร้ัง/ 3 
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบทีเ่กดิจำกกำรต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดน ำร่อง ทีม่ี
รูปแบบสวยงำม ทนัสมัย มีแนวโนม้
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอยำ่งชัดเจน (อยำ่งนอ้ย 
อ ำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3 
จังหวัด มี 28 อ ำเภอ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X35  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,605,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X36 เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่นอ้ยกว่ำ ๕ คร้ัง
๒. บนัทกึเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟิก ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตอน
3. งำนด้ำนเรขศิลปถ์ูกใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 กำรสร้ำงเสนห่จ์ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ที ่ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์) 
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

8,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ 
นกัออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซ่ัน 6
 ใหน้กัออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ที่
ชุมชนและน ำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บรูณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน 
2. พัฒนำทกัษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ฐำน
ผสมผสำนกบัมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกดิ
กำรจ ำหนำ่ยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ทีก่ำรทอ่งเทีย่ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR1302X37  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

58,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำ
และบริกำรทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว กจิกรรมหรือ
ผลิตภณัฑ์จำกภมูิปญัญำด้ังเดิม
ของแหล่งทอ่งเทีย่ว ทัง้ด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม สถำปตัยกรรม
 อำหำร และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร
กำรทอ่งเทีย่วด้วยภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่นและทนุทำงวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำของแหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรน ำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ย 10 พืน้ที ่  
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเทีย่ว ผู้
ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเทีย่วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75   
2. เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำ
และบริกำรทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว กจิกรรมหรือ
ผลิตภณัฑ์จำกภมูิปญัญำด้ังเดิม
ของแหล่งทอ่งเทีย่ว ทัง้ด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม สถำปตัยกรรม
 อำหำร และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร
กำรทอ่งเทีย่วด้วยภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่นและทนุทำงวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำของแหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรน ำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ย 10 พืน้ที ่  
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเทีย่ว ผู้
ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเทีย่วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75   
2. เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษำธิกำร BR1302X38  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

78,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1



โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1) ผู้เรียนทกุระดับกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตน               
2) ครูผู้สอนมีทกัษะและสมรรถนะ
ในกำรผลิตส่ือ เทคนคิกำรสอนกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
  ประเพณีทอ้งถิ่น รวมถึงกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สมัยใหม่ ในกำรเสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนศิลปวัฒนำ
ธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทกุระดับเข้ำใจและเข้ำถึง
เกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ ประเพณีทอ้งถิ่น มี
ควำมรักควำมผูกพัน กบัรำกเหง้ำ
ทอ้งถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับชั้นเรียนทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนมีสมรรถนะ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  : 
1) ผู้เรียนทกุระดับมีสมรรถนะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทกัษะและสมรรถนะในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ในและนอก
หอ้งเรียน

โครงการ 
เสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพือ่ส่งเสริม
ควำมรักควำม
ผูกพันและ
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนเอง
กิจกรรม
ด าเนินการ
1) พัฒนำ
หลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
(หลักสูตรระดับชั้น
เรียน) ทกุระดับ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น
เชิงบรูณำกำรโดย
ใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐำน   
      
2) พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรเรียน
กำรทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนใหม้ี
ควำมรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะ  
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนท  
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น 
ใหผู้้เรียนแบบ
บรูณำกำรโดยใช้
พืน้ทีเ่ปน็ฐำน ทัง้
ในและนอก
หอ้งเรียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X39 ปลดล็อคเพือ่ให้
เกดิกำรใช้อำคำร
สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้
ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์อง
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

MS4เปา้หมาย :
1. ต้ังคณะอนกุรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพือ่ใหเ้กดิ
กำรใช้อำคำร สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน
ร่วมกนัจำกทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกนัระหว่ำง
หนว่ยงำนภำครัฐทีเ่ปน็เจ้ำของ
สถำนทีใ่นกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค

เปา้หมาย : 
1) ผู้เรียนทกุระดับกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตน               
2) ครูผู้สอนมีทกัษะและสมรรถนะ
ในกำรผลิตส่ือ เทคนคิกำรสอนกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
  ประเพณีทอ้งถิ่น รวมถึงกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สมัยใหม่ ในกำรเสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนศิลปวัฒนำ
ธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทกุระดับเข้ำใจและเข้ำถึง
เกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ ประเพณีทอ้งถิ่น มี
ควำมรักควำมผูกพัน กบัรำกเหง้ำ
ทอ้งถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับชั้นเรียนทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนมีสมรรถนะ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  : 
1) ผู้เรียนทกุระดับมีสมรรถนะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทกัษะและสมรรถนะในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ในและนอก
หอ้งเรียน

โครงการ 
เสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพือ่ส่งเสริม
ควำมรักควำม
ผูกพันและ
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนเอง
กิจกรรม
ด าเนินการ
1) พัฒนำ
หลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
(หลักสูตรระดับชั้น
เรียน) ทกุระดับ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น
เชิงบรูณำกำรโดย
ใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐำน   
      
2) พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรเรียน
กำรทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนใหม้ี
ควำมรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะ  
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนท  
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น 
ใหผู้้เรียนแบบ
บรูณำกำรโดยใช้
พืน้ทีเ่ปน็ฐำน ทัง้
ในและนอก
หอ้งเรียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X40 ปลดล็อคเพือ่ให้
เกดิกำรใช้อำคำร
สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้
ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์อง
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

MS4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปำ้หมำย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพือ่ใหเ้กดิ
กำรใช้อำคำร สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
๒. จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน
ร่วมกนัจำกทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
๓. ลงนำม MOU ร่วมกนัระหว่ำง
หนว่ยงำนภำครัฐทีเ่ปน็เจ้ำของ
สถำนทีใ่นกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) พฒันำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอ 

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5) จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6) จัดใหม้ีถนนกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7) สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมต่ืนตัวเร่ืองกำรออกก ำลังกำยด้วยส่ือที่เหมำะสม

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดใหม้ีนักส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมกำรบรูณำกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเปน็ระบบ

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดใหม้ีหอ้งเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอ ำเภอ

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2) จัดใหม้ีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำต้ังแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3) พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำท้องถิ่น

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4) พฒันำทักษะผู้ตัดสิน

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5) จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
เปำ้หมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พฒันำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกก ำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปฏริปูการท างานดา้นความรอบรู้ดา้นสุขภาพแบบองค์รวม  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64  - ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

เชื่อมโยงกำรพฒันำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกก ำลังกำย (Calories credit)  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

การสรา้งโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสรมิประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสรา้งวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทัว่ถึงและเทา่เทยีม 
และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ขง็แรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำ หรือกำรแข่งขันกีฬำในทุกโครงกำร/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE)
 ของรัฐ

สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเปน็ธรรม และเปน็ไปตำมเกณฑ์ของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 -ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชมุชนเมอืงและทอ้งถ่ิน ม.ค.64-ธ.ค.65

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพืน้ที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพืน้ที่ทุกชุมชน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65



ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X01 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ 
กำรออกก ำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง  (Virtual 
Sport Project)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 55,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS 1.7

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

จัดท ำระบบพฒันำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ  (Athlete
 pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายดา้นกีฬา ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for 
Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกีฬาแหง่ชาตแิละภมูภิาค (TISS: Thailand Institute of Sport 
Science หรอื Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

MS1, MS2, MS3 
MS 1.1, MS 1.2, MS 1.4, MS 1.5, MS 1.6  
MS 2.1, MS 2.2, MS 2.3, MS 2.4 
MS 3.4 

MS 5 
MS1.3, MS 1.7,  
MS 1.8, MS 1.9, 
MS 1.10, MS 3.3 , 
MS 3.5, MS 3.6 , 
MS 3.7 

MS 4 

MS 3.1 MS 3.2 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X02 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรกีฬำเพือ่กระตุ้นกำร
ท่องเที่ยว

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        62,550,000   - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(2,550,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในป ี65 (60,000,000)

MS 1.8

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X03  โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES 
CREDIT CHALLENGE)  ปี
 2565 (เร่ิม ) งบประมำณ 
72,000,000 บำท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 72,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณป ี65

MS 1.10

เปำ้หมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ
พืน้ที่ที่ด ำเนินกำร:
พืน้ที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้
เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ในประเทศ รวมถึงเปน็
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอันจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อใหเ้กิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ มีระเบยีบวนิัยมี
น้ ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ด ำรงชีวติอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และรู้จักใช้เวลำ
วำ่งใหเ้ปน็ประโยชน์

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมพลศึกษำ BR1303X04 โครงกำรพฒันำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำประจ ำ
ในทุกจังหวดัและทุกอ ำเภอ
 ท ำหน้ำที่ส่งเสริม 
สนับสนุนใหป้ระชำชนได้
ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ 
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65 448,883,800       - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(167,075,800)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในป ี65 
(281,808,000)

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

กรมพลศึกษำ BR1303X05 โครงกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บำ้น 
(1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บำ้นทั่วประเทศ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 750,820,000      เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS1.4

กรมพลศึกษำ BR1303X06 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจและ
กระแสควำมต่ืนตัวด้ำนกำร
กีฬำและกำรออกก ำลังกำย

กำรประชำสัมพนัธเ์พือ่
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ต่ืนตัวในกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 12,258,600        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS1.7

กรมพลศึกษำ BR1303X07 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพืน้ฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบคุลำกรที่มี
คุณสมบติัเปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล
และเปน็มำตรฐำนเดียวกัน

ผู้ตัดสินกีฬำขั้นพืน้ฐำนที่
ได้รับกำรพฒันำตำม
มำตรฐำนของแต่ละชนิด
กีฬำ สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำนกำร
ตัดสินกีฬำ

ม.ค.64  - ธ.ค. 65 27,647,900        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (1,714,500)

- เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65 

(25,933,400)

MS3.4

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X08 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ 
เปน็มำตรฐำนเดียวกัน 
(กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบคุลำกรที่มี
คุณสมบติัเปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล
และเปน็มำตรฐำนเดียวกัน

จ ำนวน 59 หลักสูตร
   30 คน /หลักสูตร

= 1,770 คน

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

กีฬำแหง่ชำติ)

MS 3.4



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X09 หลักสูตรมำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำร

ฝึกซ้อมกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          5,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.1 จัดใหม้ี
หอ้งเรียนกีฬำ
ในทุกอ ำเภอ

MS 3.2 จัดใหม้ี
หลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำต้ังแต่

ระดับปริญญำตรี

มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ

BR1303X10 ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 1,139,700          เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS3.2

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
1. จัดใหม้ีหอ้งเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. วเิครำะหคุ์ณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใหส้อดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพฒันำ
นักกีฬำ
2. จัดท ำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียนกำร
สอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำ 
ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ร่วมกับ สพฐ.
และมหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ 
3. ส่งเสริมใหน้ักส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บรูณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
หอ้งเรียนกีฬำในสังกัด 
สพฐ. และ อปท.

โครงกำร
กำรพฒันำส ำหรับผู้เปน็
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พฒันำเปน็นักกีฬำอำชีพ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่
เปน็นักกีฬำใน
สถำบนัอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในป ี2565) 
กำรด ำเนินงำน
1. จัดท ำหลักสูตรเฉพำะ
เพือ่รองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวทิยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

เปำ้หมำย : เพือ่พฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสม
ส ำหรับผู้เปน็นักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี 
(หลักสูตรควบระดับ
ปริญญำตรี 2 ปริญญำ) / 
(หลักสูตรสหวทิยำกำร) / 
(หลักสูตรปริญญำตรีควบ
ปริญญำโท)  ใหเ้ปน็ไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เปน็นักกีฬำ ระดับปริญญำ
ตรี ที่เปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X11 โครงกำร
พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกีฬำของท้องถิ่น
ใหเ้ปน็ผู้ฝึกสอนกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศที่ได้มำตรฐำน
 ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแหง่ประเทศไทย

จัดใหม้ีผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น ต ำบลละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ = 
15,000 บำท/คน/เดือน 
(ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
ก ำหนดเปน็กำรท ำงำนใน
ลักษณะไม่ประจ ำ) ป ี65  
จ ำนวนต ำบลละ 1 คน (25
 จังหวดั 3,054 ต ำบล) เปน็
เงิน 549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 3.3

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X12  1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั  
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บรีุรัมย์ ชัยภมูิ นครรำชสีมำ
 ศรีสะเกษ ชลบรีุ จันทบรีุ 
กรุงเทพ นครปฐม 
สุพรรณบรีุ กำญจนบรีุ 
รำชบรีุ พทัลุ, สงขลำ ยะลำ
 สตูล ตรัง กระบี ่ภเูก็ต) 
แหง่ละ 50,000 บำท (25 
จังหวดั 3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65      152,700,000  เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 1.4โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศระดับ
ต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดใหม้ีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เปน็อุปกรณ์กีฬำเพือ่กำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพืน้ที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ควำมเปน็เลิศ

2. พจิำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำกกำร
แข่งขันของนักกีฬำ เปน็
ส่วนหนึ่งของผลกำรเรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดท ำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพฒันำนักกีฬำและ
บคุลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยและสมำพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทย สมำพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ มำเปน็อำจำรย์
ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เปน็นักกีฬำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำรเปน็
นักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดใหม้ีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพฒันำเปน็
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำใน
สถำบนัอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในป ี2565) หรือต้ังแต่
ระดับมัธยมปลำย)



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X13 ถนนกีฬำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั 
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บรีุรัมย์ ชัยภมูิ นครรำชสีมำ
 ศรีสะเกษ ชลบรีุ จันทบรีุ 
กรุงเทพ นครปฐม 
สุพรรณบรีุ กำญจนบรีุ 
รำชบรีุ พทัลุง สงขลำ ยะลำ
 สตูล ตรัง กระบี ่ภเูก็ต)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        10,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (5,000,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65
(5,000,000)

MS 1.6

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X14 ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ 
(อ ำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ) 

ประกอบด้วย กีฬำบงัคับ 2
 ชนิดกีฬำ กีฬำสำกล 6 

ชนิดกีฬำ กีฬำท้องถิ่นนิยม
 1 ชนิดกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      425,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น
 (กองทุนพฒันำกำร

กีฬำแหง่ชำติ)
ป ี2564 

(200,000,000)
ป ี2565 

(225,000,000)

MS 3.5

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศระดับ
ต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดใหม้ีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เปน็อุปกรณ์กีฬำเพือ่กำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพืน้ที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ควำมเปน็เลิศ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
จัดใหม้ีถนนกีฬำ 
ก ำหนดใหทุ้กจังหวดัมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แหง่ 
โดยก ำหนดชนิดกีฬำและ
พืน้ที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิำรและกลุ่มพเิศษ
กำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพือ่ให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล 
แบดมินตันกลำงแจ้ง 
ตะกร้อแอโรบคิ จักรยำน

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. สนับสนุนงบประมำณใน
กำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพือ่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับ
อ ำเภอ 
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมใหม้ีกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่
โครงกำรพฒันำนักกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X15 1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64        83,476,700   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.6, 3.7โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศ (Sports 
Hero) เพือ่พฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำค
และเปน็ธรรม และเปน็ไป
ตำมเกณฑ์ของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บรูณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยจัดท ำแผนกำร
พฒันำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แหง่ประเทศไทย ใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
เปน็แนวทำงของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดใหม้ีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X16 ผลกำรศึกษำควำมเปน็ไป
ได้ในกำรจัดต้ัง

อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,500,000  - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.7

โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศ (Sports 
Hero) เพือ่พฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำค
และเปน็ธรรม และเปน็ไป
ตำมเกณฑ์ของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บรูณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยจัดท ำแผนกำร
พฒันำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แหง่ประเทศไทย ใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
เปน็แนวทำงของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดใหม้ีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรด ำเนินงำน
ศึกษำควำมเปน็ไปได้ใน
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพือ่ใช้เปน็กลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบยีบข้อบงัคับกับ 
สมำคมกีฬำ และสมำพนัธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่เปน็กลไก
ในกำรไกล่เกล่ียเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพือ่ต่อยอด
จัดต้ังเปน็สถำบนั
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X17 สถำบนัวทิยำศำสตร์กำร
กีฬำแหง่ประเทศไทย

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

MS 5โครงกำร
กำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังสถำบนั
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำแหง่
ประเทศไทย
กำรด ำเนินงำน
1. กำรศึกษำวจิัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร (50
 ล้ำนบำท)
  - รูปแบบกำรใหบ้ริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึ
พอใจในกำรบริกำร
  - กำรวเิครำะหแ์ละ
ประเมินผลเพือ่กำร
ปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พฒันำบคุลำกร
เครือข่ำยด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จังต้ังศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพือ่
ท ำหน้ำที่ศูนย์รักษำและ
ฟืน้ฟกูำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซ่ึงเปน็ส่วนหนึ่ง
ของกำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ  
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใหบ้ริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
บคุลำกร เคร่ืองมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแหง่ชำติ National 
Training Center : NTC 
ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

BR1303X18 กำรปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วย
กำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ปงีบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถึง 
ปงีบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X19
โครงกำรก้ำวท้ำใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141         

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน
ลงทะเบยีนและบริหำร
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพ
ทำงวธิอีิเล็กทรอนิกส์
 1.1  จ้ำงจัดกำร
บริหำรงำนลงทะเบยีนและ
บริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
เพือ่สุขภำพทำงวธิี
อิเล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถเข้ำถืง
กำรออกก ำลังกำยใน
รูปแบบใหม่ และได้รับองค์
ควำมรู้ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่พงึ
ประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000         

อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบกิค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพือ่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พืน้บำ้น กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เปน็ผู้จัดกำรแข่งขัน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเปน็ระบบ เพือ่ให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141           

มีกำรจัดมหกรรมเปดิตัว
เพือ่กระตุ้นใหป้ระชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ  
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000         

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20 โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัว
ไทยออกก ำลังกำยเพือ่
สุขภำพ

พ.ย. 64 - ก.ย.65 41,558,400       เสนอขอต้ัง
งบประมำณป ี65

MS 1.7

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปดิตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปดิรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปดิระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิ่ง/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิ่ง 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้
ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

2. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย
  2.1 ประชุม
คณะกรรมกำรขับเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย 
  2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจัดต้ังสมำคม
 2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพนัธ์
 2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและส่ิงจูงใจ
  2.5 ประชุมติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชิดชูเกียรติ 
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600         1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1 
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และ
ประชำสัมพนัธน์โยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือน
 Health Point
1.1.4 ประชุมเชิงปฏบิติักำร
 นโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
กีฬำและนันทนำกำร 
(MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏบิติักำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล
กำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

2.กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform   2.1.
กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล
กำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform 
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
 Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform

3. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่)  
 3.1.1จัดจ้ำง พฒันำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

4.1 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ 
Season 4 (77 จังหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยทุกพืน้ที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ที่
ทั่วประเทศ

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ 
Season 4 (77 จังหวดั)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
กระแสกำรออกก ำลังกำย
กำรผ่ำนส่ือออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกก ำลัง
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
ได้แก่ โทรทัศน์ วทิยุ 
หนังสือพมิพ ์นิยสำร ไลน์ 
ยูทูป

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่ (5,252 คน : อปท.ละ
 2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย = 
3740/คน
6.1.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
 วนั 2 คืน)

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ใหเ้หมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเปน็ระบบ  เพือ่ให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,0007.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 
คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิติักำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิติักำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปแีรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

7.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 
คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิติักำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิติักำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปแีรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

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

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทัง้ระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห ์เพือ่สามารถน าเสนอขอ้มลูด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

จดัท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจดัการขอ้มลู (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที ่2 การบูรณาการขอ้มลู วางกรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปล่ียนขอ้มลู (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเหน็หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)

ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจดัตัง้กองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยูเ่พ่ือใชส้นับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชวีติไดอ้ยา่งแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

โครงการจดัท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจดัการขอ้มลูก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที ่1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมกบั
มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ 
และ การจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการ
เชื่อมโยงขอ้มลู(API Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลกัษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual 
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลงัคนของประเทศแบบบูรณาการ BR01304
มีระบบพัฒนาก าลงัแรงงานตลอดชว่งชวีติละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชพี (องค์การมหาชน)

 - ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน
 - กรมจดัหางาน
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ส านักกงานประกนัสังคม
 - สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย
 - ส านักงานสถติิแหง่ชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล
 - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)	
 - ส านักงานขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามคัคีปรองดอง

 - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลดา้นก าลงัคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - มิ.ย. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่เป้าหมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X01 เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 25,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2

1.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขยีวของ
ระบบการบริหารจดัการขอ้มลู
ก าลังคน (Manpower Data 
Management Blueprint) ระยะที่
 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ 
(รายงานการศึกษา)

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

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศ
ไทย)และประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
 ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการ
จดัท ารายงาน และ งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน(Backup + Security + 
Domain)

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

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ 
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน   (ระบบ 
e-portfolio = 2,000,000.- , 
ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน 
25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจดัท ารายงาน และ
 งานโครงสร้างพืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) และระบบ
การจดัการการเชื่อมโยงขอ้มลู(API
 Gateway)

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

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ขอ้มลูก าลังคน

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

MS 2.4

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
ระบบ
แพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจดัการ
ขอ้มลูด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่เป้าหมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบ
แพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจดัการ
ขอ้มลูด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X02 การจดัท าพิมพ์
เขยีวของระบบ
การบริหารจดัการ
ขอ้มลู 
(Manpower 
Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบูร
ณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการ
ปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มลู 
(รายงานการศึกษา
 + ระดมความ
คิดเหน็หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

พิมพ์เขยีวของระบบการบริหาร
จดัการขอ้มลู (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่2 การบูรณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มลู (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเหน็
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

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

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X03 โครงการจดัต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพือ่
การพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
อยา่งเป็นระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
นายจา้งพัฒนาทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลงอาชีพจากบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกจิ

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

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

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

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตัง้หน่วยประเมนิทางวิชาการดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

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

มฐีานขอ้มลูก าลังคนทีม่คีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่ม
ดงักล่าว

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

จัดตัง้กองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วฒัธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

BR1305

1) หน่วยงานภาครัฐมสีมรรถนะในระดบัทีส่ามารถขบัเคลื่อนประเดน็การพัฒนาใหม ่ๆ บนฐานของการมรีะบบบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ 
2) ประชาชนทุกภาคส่วนไดร้ับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม ่ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม ่ๆ รองรับอยา่งเหมาะสม น าไปสู่ความมัน่คงทางอาชพี 
3) เดก็วัยเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที ่22 ดว้ยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ยกระดบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดา้นดจิิทัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มรีะบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดงึดดูผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สู่ภาครัฐ (Talent Attraction) ม.ค. 64 - ม.ิย. 64
มรีะบบการส่งเสริมให้บคุลากรภาครัฐทีม่ศัีกยภาพสูงไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ /องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาและยกระดบัศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

MS4  MS 1, MS 5, MS 6, MS 7  MS3 MS2 

ม.ค. 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(ศูนยพ์ัฒนาศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบคุคล เพือ่ความเปน็
เลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

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

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
 (Coding)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      119,732,600 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง
งบประมาณในป ี65
14,400,000 
(งบประมาณป ี64)

105,332,600 
(เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี65)

MS 1ปงีบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 3 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ
ปงีบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 6 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
48,200 คน
3) ส่ือดิจิทลัส าหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์
จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ BR1305X03 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษา
ชั้นน าของโลก

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

เงินได้รายได้อื่น

MS 1

ส านกังาน ก.พ. BR1305X04 ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้

อยา่งนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

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

ส านกังาน ก.พ. BR1305X05  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ทีม่ี
สถาบนัการศึกษา
ทีม่ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับใหเ้ข้า
ศึกษา/ผู้ทีก่ าลัง
ศึกษาใน
สถาบนัการศึกษา
ทีม่ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

 -การจัดสรรทนุ
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital 
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่
รับฟังความ
คิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัทนุ
รูปแบบใหม่  
50,000 * 3 คร้ัง 
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ/
หนว่ยงานของรัฐ
เกีย่วกบัทนุ
รูปแบบใหม่  
200,000 บาท *3
 คร้ัง = 600,000 
บาท
 

ปงีบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 3 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ
ปงีบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 6 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
48,200 คน
3) ส่ือดิจิทลัส าหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์
จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ส านกังาน ก.พ. BR1305X06  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐทีม่ี
ศักยภาพสูงเพือ่
ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน ใน
หนว่ยงานระหว่าง
ประเทศทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน  
โดยน าร่องที่
ส านกังาน ก.พ. 
(Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านกังาน ก.พ. BR1305X07 การจัดท า
ฐานข้อมูลผู้รับทนุ
จากแหล่งทนุ
ต่าง ๆ รวมทัง้
ก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศทีร่องรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทนุ รวมทัง้
ก าลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
 จากแหล่งทนุต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 -                 

MS 5

ส านกังานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแหง่ชาติ

BR1305X08 โครงการการ
จัดท าแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
ก าลังคนทีม่ี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก าลังคนทีม่ีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะหข์้อมูล
ก าลังคนทีม่ีศักยภาพสูงที่
สอดคล้องกบัอุตสาหกรรม
เปา้หมายและงานวิจัยขั้นแนวหนา้

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

เงินได้รายได้อื่น
MS 5

เมืองพัทยา BR1305X09 โครงการน าร่อง
การพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ
ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

คุณภาพผู้เรียนทีน่ าไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของนกัเรียนแต่ละคน และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมของพืน้ที่

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 1,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น
MS 4

ส านกังาน อ.ย. BR1305X10 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างาน
ประเมินทาง
วิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ในประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ัง
หนว่ยประเมินทางวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                 
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)  
กองทนุสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานขับเคล่ือนเพือ่การ
พัฒนาขีดความสามารถ ทกัษะ
 และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

BR1305X11 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพือ่ขับเคล่ือนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการ
เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 โดย 1) จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) 
จัดต้ังดโครงการความร่วมมือมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หนว่ยงานของรัฐเปน็หนว่ยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000     
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7


