13 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรปู
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการขับเคลื่อน

BR1302

1. ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล
2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่
4. ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
4.1 สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม 1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
แบบบูรณาการ
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจาก
วิธกี ารคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จานวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2
ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ
1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม
ในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแพลตฟอร์มออนไลน์
เพื่อนาร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
2. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพืน้ ที่ของตนแต่ละพืน้ ที่
อื่น ๆ ของประเทศ
2.1 ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น
ตั้งแต่ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดความผูกพันกับ
รากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น
และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วธิ หี ารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการ
ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพื้นที่นาร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณา
การ ที่มีการปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ที่เป็นหลัก
3.1 ปฏิรปู กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รปู แบบการทางานแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มี
คณะทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน
ในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี 2564 กาหนดแผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การ
จัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วดั ร่วม (Joint KPIs) และให้มีการประเมินตามตัวชี้วดั ดังกล่าว
3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม
ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพือ่ ให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพือ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
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เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวติ ทางการ 1. ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
กีฬาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา 1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน
และการพัฒนานักกีฬา
1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ
1.3 ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ตาบล 1 ชนิดกีฬา
1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จัดให้มีถนนกีฬา
1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
2. การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.3 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)
3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
3.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ
3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
3.3 พัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ
3.7 จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทาเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
5. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport
Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional
Institute of Sport Science)
BR1304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบ 1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)
บูรณาการ
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 สาหรับการ
พัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)
2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทารายงาน
และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)
2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อสามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธกี ารปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่เพือ่ ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

BR1305

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพือ่ ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาและยกระดับศักยภาพ
รวมถึงเพิม่ พูนประสบการณ์
4. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพืน้ ที่
5. มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
7. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงวัฒนธรรม
- กรมการศาสนา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ

BR1301

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ ลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ ที่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมทีเ่ หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สื่อภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1 MS3.1
MS2.1

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

MS1

MS2

MS3

MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X01
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

11,159,300

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1.1

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1302X02
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

28,300,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X03
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสื่อสร้างสรรค์ดา้ น
คุณธรรม อวอร์ด

สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X04
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม
โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

7,738,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

2,124,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 3.1

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรม กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
ไทย
Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ สื่อภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์ที่มี
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดทิ ัศน์เพือ่ เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้มิติ และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
ทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
(Soft Power)
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

29,216,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

205,800,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ BR1301X08
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ
ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรื่อง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
'เปิดใจ'
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางสื่อบันเทิง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ BR1301X09
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer พัฒนานักเขียนบท
Lab)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

6,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X05
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X06
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงวัฒนธรรม

BR1301X07

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอย่างทัว่ ถึง เพือ่ ให้มสี ถานทีเ่ ผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ
Musuem Siam และ TK Park
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

- กระทรวงศึกษำธิกำร

- กรมกำรศำสนำ ( สำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม)
- กรมศิลปำกร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
- กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

BR1302

- สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
- กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทัง้ ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพือ่ ให้มีสถำนทีเ่ ผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซึ่งมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และท้องถิ่น ทัง้ ใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค ปี 2564 จำนวน 6 แห่ง (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิม่ ขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วมแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่ำ
15 แห่งทัว่ ประเทศ

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

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพือ่ ให้มีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบทีส่ ำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภูมิปญ
ั ญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกับ
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้อง และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่ นำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพืน้ ทีข่ องตนแต่ละพืน้ ทีอ่ ื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทัง้ ในและนอกห้องเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้ งถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บำ้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ทีม่ ีควำม
สนุกสนำนและน่ำสนใจให้กบั เด็ก เพือ่ ให้เกิดควำมผูกพันกับรำกเหง้ำท้องถิ่นของตน ทัง้ นี้ ตั้งเป้ำหมำยไม่นอ้ ยกว่ำ 100
แห่งต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้สื่อทีเ่ หมำะสมกับทุกช่วงอำยุ เพือ่ ให้กำรเผยแพร่
มีควำมน่ำสนใจยิง่ ขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซึ่งจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกับหน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี AR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งท่องเทีย่ วโบรำณสถำนต่ำง ๆ
และให้เกิดพืน้ ทีน่ ำร่องไม่นอ้ ยกว่ำ 2 แห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ ลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยูท่ ดี่ ใี ห้กับท้องถิ่น
ผ่านการทางานแบบบูรณาการ ทีม่ กี ารปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ทีเ่ ป็นหลัก

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ปฏิรูปกระบวนกำรนำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ที่ โดยใช้รูปแบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรโดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตั้ง
(Area Base) โดยจัดให้มีคณะทำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้องในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุ ทำงวัฒนธรรมเป็นฐำนในกำรต่อยอด ทัง้ นี้ ภำยในปี 2564 กำหนดแผนกำรทำงำน
ร่วมกันในลักษณะแผนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทัง้ ในเชิงกำรเลือกพืน้ ที่ กิจกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดให้มี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ท่องเทีย่ วชุมชน ศิลปะกำรแสดง
ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพือ่ ให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพือ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1
MS3.2
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

การพัฒนา eco system
ยนรู
้ให้กับคนไทย
สทางการเรี
ำนักงำนบริ
หำรและพั
ฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01

โครงการ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เครือข่ำยร่วมกับ
หน่วยงำนท้องถิ่น
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน
1. สนับสนุนกำร
จัดตั้งอุทยำนกำร
เรียนรู้
1) จัดทำ
แผนกำร
ดำเนินงำนและ
งบประมำณงำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เครือข่ำย 2)
สนับสนุนอุทยำน
กำรเรียนรู้
เครือข่ำยทีเ่ ปิด
ให้บริกำรแล้ว
อย่ำงต่อเนือ่ ง ทัง้ ที่
เป็นอุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบแม่
ข่ำย เครือข่ำย
จังหวัด และ
ห้องสมุดมีชีวิต ใน
ชุมชน หรือ Mini
TK 3)
สนับสนุนกำร
จัดตั้งอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปิด
ให้บริกำร ได้แก่
อุทยำนกำรเรียนรู้
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช
และห้องสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนับสนุนกำร
พัฒนำห้องสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ ทีห่ ำ่ งไกล 76
จังหวัด
1) พัฒนำ
ห้องสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่ เติม
15 แห่ง
2) จัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิกำร
เพือ่ พัฒนำทักษะ
ใหม่ๆ ให้กบั
ผู้ดูแลห้องสมุดฯ
76 แห่ง

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. เพือ่ สนับสนุนกำรจัดตั้งและ
2564
พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ (ก.ย. 2563 - ต.ค.
แม่ข่ำยและเครือข่ำยจังหวัดใน
2564)
ภูมิภำคและระดับจังหวัดให้มี
ศักยภำพ เป็นต้นแบบหรือ
ศูนย์กลำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรห้องสมุด
ทีท่ นั สมัยและกิจกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน สำหรับ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน / 2. เพือ่ ขยำย
เครือข่ำยห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ไปในพืน้ ทีท่ กุ ภูมิภำคของประเทศ
และพัฒนำแนวคิด ทักษะทีจ่ ำเป็น
และควำมรู้ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ในกำร
เพิม่ ประสิทธิภำพกำรดำเนินงำน
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอย่ำง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
อย่ำงยัง่ ยืน / 3. เพือ่ กระจำย
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ แก่ เด็ก
เยำวชนและประชำชนในส่วน
ภูมิภำคและจังหวัดอย่ำงทัว่ ถึง / 4.
เพือ่ เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน
ในท้องถิ่น สร้ำงนิสัยใฝ่รู้ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
และพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงยัง่ ยืน
เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
1) จำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
อย่ำงต่อเนือ่ ง 56 แห่ง 2) จำนวน
หน่วยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เรียนรู้ทสี่ ำมำรถสมัครเข้ำเป็น
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แห่งกำรเรียนรู้ของUNESCO 3)
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเท่ำ
เทียมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกับภูมิภำค 2)
เกิดเมืองแห่งกำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถนำไปต่อยอดขยำยผล
3) เกิดกลไกควำมร่วมมือของทุก
ภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศไทยให้มีศักยภำพ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภูมิภำคและจังหวัดทีต่ ั้งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรห้องสมุดทีท่ นั สมัยและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร

8,544,800

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS1.1

สนับสนุนกำร
จัดตั้งอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปิด
ให้บริกำร ได้แก่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
อุทยำนกำรเรียนรู้
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช
และห้องสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนับสนุนกำร
พัฒนำห้องสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ ทีห่ ำ่ งไกล 76
จังหวัด
1) พัฒนำ
ห้องสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่ เติม
15 แห่ง
2) จัดอบรม
เชิงปฏิบตั ิกำร
เพือ่ พัฒนำทักษะ
ใหม่ๆ ให้กบั
ผู้ดูแลห้องสมุดฯ
76 แห่ง

เป้าหมายและตัวชีว้ ัด
1) จำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุน
อย่ำงต่อเนือ่ ง 56 แห่ง 2) จำนวน
หน่วยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
เรียนรู้ทสี่ ำมำรถสมัครเข้ำเป็น
ของโครงการ
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แห่งกำรเรียนรู้ของUNESCO 3)
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเท่ำ
เทียมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกับภูมิภำค 2)
เกิดเมืองแห่งกำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถนำไปต่อยอดขยำยผล
3) เกิดกลไกควำมร่วมมือของทุก
ภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศไทยให้มีศักยภำพ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภูมิภำคและจังหวัดทีต่ ั้งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรห้องสมุดทีท่ นั สมัยและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้อย่ำงทัว่ ถึง
2. เกิดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรและบริกำรของแหล่ง
เรียนรู้ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
ของบุคคลและภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
3. สร้ำงควำมตระหนักแก่
หน่วยงำนทีเ่ กีย่ วข้องในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน
และชุมชน

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02

โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. งำนบริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้
2. งำนห้องคลัง
ควำมรู้ (ห้องสมุด
เฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์
และสังคม)
3. งำน
ห้องปฏิบตั ิกำรเชิง
อนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/วัตถุ
จัดแสดง

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. เพือ่ พัฒนำต้นแบบพิพิธภัณฑ์
2564
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ให้เป็น (ก.ย. 2563 - ต.ค.
แหล่งเรียนรู้ ตำมอัธยำศัยนอก
2564)
ห้องเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทีไ่ ด้
มำตรฐำนสำกล สำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ ทีต่ ้นแบบ
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ ลำกหลำย
2. เพือ่ พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภัณฑ์ทสี่ นับสนุนให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้ และได้รับ
ข้อมูลควำมรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ห้องคลัง
ควำมรู้ (ห้องสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
ห้องปฏิบตั ิกำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน/ปี 2. ผู้เข้ำมำใช้
บริกำรในพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้มี
ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร
ร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยำมเป็นพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ ำมำรถให้บริกำร
แก่ผู้เข้ำชม ให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทดี่ ีอย่ำงเท่ำเทียมกัน
พร้อมบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมมีแหล่งบริกำร
สืบค้นข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และสังคม
3. เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลป้องกันเชิงอนุรักษ์
และรักษำโบรำณวัตถุ/วัตถุ
พิพิธภัณฑ์ เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์
ให้ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร

13,036,480

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X03

โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมู ิภำค
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2) กิจกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse
Mobile)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. เพือ่ ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
2564
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
ภูมิภำคและท้องถิ่นให้มำกขึ้น โดย
2564)
ให้เชื่อมโยงกับบริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
น่ำสนใจ
2. เพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภัณฑ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน เพือ่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั
คนในสังคมทุกช่วงวัยอย่ำงแท้จริง
และเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 3.
เพือ่ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และ
กำรให้คำปรึกษำกับบุคคลกลุ่ม
บุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่
เสริมสร้ำงศักยภำพของพิพิธภัณฑ์
ผ่ำนกระบวนกำรจัดตั้งและกำร
บริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์ ภำยใต้
กำรดำเนินงำนเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
Network) 4. เพือ่ ยกระดับ
คุณภำพชีวิตในเชิงพืน้ ทีข่ องชุมชน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้น
เป้าหมาย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
ในรูปแบบ Discovery Museum
จำนวน 2 แห่ง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ทสี่ อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยแห่งรัฐ
และพันธกิจของ สบร. ไปสู่ภมู ิภำค
และท้องถิ่นได้มำกขึ้น
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบันกำรศึกษำ และ
ชุมชนท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดีขึ้น

1,700,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ
(Knowledge
Portal)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง
ระบบห้องสมุด
ระบบ e-learning
ระบบ e-books
ให้สำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับ
หน่วยงำนเครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search
และ customer
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะห์องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
เช่น สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะสั้น
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ
เป็นเนือ้ หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ ยกว่ำ 50
ชิ้น / 2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลั คอนเทนต์/
e-books 2,000
ชิ้น / 3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
online course
20 หลักสูตร /
4) อินโฟกรำฟิก
และบทควำม

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำแพลตฟอร์มเพือ่ กำร
พ.ศ. 2564
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2564)
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนภูมิ
ปัญญำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ควำมรู้ทจี่ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็น
มืออำชีพ สำมำรถให้บริกำรทีม่ ี
ประสิทธิภำพ แก่ ประชำชน และมี
ควำมยัง่ ยืน
2. เพือ่ บริหำรจัดกำรควำมรู้ทจี่ ำ
เป็นสำหรับประชำชน
ประกอบด้วยกระบวนกำรในกำรชี้
ชัดรวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และ
ประมวลควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำ
สื่อกำรเรียนรู้ทมี่ ีคุณภำพและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน์ เพือ่ พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน
ให้สำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและ
นำเอำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในกำรพัฒนำตนเอง กำรดำเนิน
ชีวิต และกำรประกอบอำชีพ
3. เพือ่ สร้ำงต้นแบบกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ทเี่ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงำนรัฐ
และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ ยืน
ผลผลิต
มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ กำร
ลดปัญหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ทีย่ งั่ ยืน โดยเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนทุกช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทุกทีท่ กุ เวลำ ตำมควำมชอบ
และตำมควำมถนัด เพือ่ พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เป็น
กำรสร้ำงอุปนิสัยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยให้รู้เท่ำทันโลก และ
สำมำรถนำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ

10,924,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะห์องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
เช่น สำนักงำน
คณะกรรมกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ส่งเสริม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะสั้น
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ
เป็นเนือ้ หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ ยกว่ำ 50
ชิ้น / 2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลั คอนเทนต์/
e-books 2,000
ชิ้น / 3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
online course
20 หลักสูตร /
4) อินโฟกรำฟิก
และบทควำม
ออนไลน์ สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
Marketing
จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ให้บริกำรต่อไป

และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทมี่ ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยัง่ ยืน
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ผลผลิต
โครงการ
มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ กำร
ลดปัญหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ
ทีย่ งั่ ยืน โดยเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ประชำชนทุกช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทุกทีท่ กุ เวลำ ตำมควำมชอบ
และตำมควำมถนัด เพือ่ พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เป็น
กำรสร้ำงอุปนิสัยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยให้รู้เท่ำทันโลก และ
สำมำรถนำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ
พัฒนำสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นได้
3. ผลของกำรเป็นต้นแบบบริกำร
กำรเรียนรู้ออนไลน์ ทีบ่ รู ณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนใน
กำรดำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยัง่ ยืน
โดยในอนำคตยังสำมำรถพัฒนำให้
เป็นศูนย์กลำงควำมรู้ของประเทศ
(National Knowledge Hub)
และเป็นช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อควำมรู้ต่ำงๆ จำกทัว่ โลก
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ มีระบบ
Knowledge Portal ทีม่ ี
ประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X05

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น (Muse
Mobile)
กิจกรรม
ดาเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2) กิจกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse
Mobile)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พ.ศ. 2564
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
ภูมิภำคและท้องถิ่นให้มำกขึ้น โดย
2564)
ให้เชื่อมโยงกับบริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
น่ำสนใจ / 2. เพือ่ เพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภำพและมีกำร
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน เพือ่ ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั คนในสังคม
ทุกช่วงวัยอย่ำงแท้จริง และเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ / 3. เพือ่ สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
เผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ให้คำปรึกษำกับบุคคล กลุ่มบุคคล
และหน่วยงำนต่ำงๆ เพือ่ เสริมสร้ำง
ศักยภำพของพิพิธภัณฑ์ ผ่ำน
กระบวนกำรจัดตั้งและกำรบริหำร
จัดกำรพิพิธภัณฑ์ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum
Network)
4. เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พืน้ ทีข่ องชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง 2.
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
กิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่
ไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 คน / 3.
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ทสี่ อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยแห่งรัฐ
และพันธกิจของ สพร. ไปสู่ภมู ิภำค
และท้องถิ่นได้มำกขึ้น
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบันกำรศึกษำ และ
ชุมชนท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดีขึ้น

1,550,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง 2.
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ไม่นอ้ ยกว่ำ 20,000 คน / 3.
โครงการ
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ทสี่ อดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำยแห่งรัฐ
และพันธกิจของ สพร. ไปสู่ภมู ิภำค
และท้องถิ่นได้มำกขึ้น
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบันกำรศึกษำ และ
ชุมชนท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้ดีขึ้น

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06

โครงการ
สร้ำงสรรค์เมือง
แห่งกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. อ่ำนทัง้ เมือง
เรื่องเดียวกัน
เชียงรำย
2. On Book One
City
3. Solution Lab
เพือ่ ระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำ
ต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร
มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. อ่ำนทัง้ เมืองเรื่องเดียวกัน
พ.ศ. 2564
เชียงรำย : เพือ่ ดำเนินกำรจัด
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
กิจกรรมย่อยทีต่ ่อเนือ่ งมำจำก
2564)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่
รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ให้ประชำชนเกิด
ควำมตื่นตัวและตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรอ่ำนหนังสือ
โดยเฉพำะสื่อนิทำนในระดับปฐม
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
3. Solution Lab เพือ่ ระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ ป็นแนวทำง
พัฒนำห้องสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซึ่งจะ
เป็นองค์ควำมรู้สำหรับนำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
Solution Lab จำนวน 1 ชิ้นงำน
2. จำนวนบุคลำกรและ
กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม
2.1 อ่ำนทัง้ เมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย จำนวน 500 คน / 2.2
On Book One City จำนวน
2,000 คน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. อ่ำนทัง้ เมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกิดกำร
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมอย่ำง

2,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1

เรื่องเดียวกัน
เชียงรำย
2. On Book One
City
3. Solution Lab
ระดมควำม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เพือ่ โครงการ/การ
ฒนำ***
(BR0101Xnn) คิดดเห็
าเนินพันงาน
ต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร
มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

เมืองหรือจังหวัด ให้ประชำชนเกิด
ควำมตื่นตัวและตระหนักถึง
ควำมสำคัญของกำรอ่ำนหนังสือ
โดยเฉพำะสื่อนิทำนในระดับปฐม
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของท้เป้อางถิหมาย/ผลผลิ
่นและสอดคล้ต/ผลลั
องกับพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
บริบทของพืของโครงการ
น้ ทีเ่ ป้ำหมำย
เริ่มต้นและสิ้นสุด
3. Solution Lab เพือ่ ระดมควำม
โครงการ
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ ป็นแนวทำง
พัฒนำห้องสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซึ่งจะ
เป็นองค์ควำมรู้สำหรับนำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
Solution Lab จำนวน 1 ชิ้นงำน
2. จำนวนบุคลำกรและ
กลุ่มเป้ำหมำยทีไ่ ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม
2.1 อ่ำนทัง้ เมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย จำนวน 500 คน / 2.2
On Book One City จำนวน
2,000 คน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. อ่ำนทัง้ เมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกิดกำร
ตื่นตัวและมีส่วนร่วมอย่ำง
กว้ำงขวำงในกิจกรรมอื่นๆ เพือ่
กำรพัฒนำพืน้ ทีช่ ุมชนเมือง
2. On Book One City เกิด
เครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนของเมือง
หรือจังหวัดทีร่ ่วมกันผลักดันกำร
ทำงำนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของจังหวัดต่อเนือ่ งต่อไป เมืองขยับ
เกิดกำรตื่นตัวและมีส่วนร่วมอย่ำง
กว้ำงขวำง 3. Solution Lab
ต้นแบบกิจกรรม เครื่องมือวิธีกำร
หรือมำตรกำรนโยบำย ถูกนำไป
ขยำยผลและก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงพัฒนำในระดับองค์กร
พืน้ ทีแ่ หล่งเรียนรู้ และนโยบำยของ
ประเทศ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

BR1302X07

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทย คนละ 1 ชิ้น
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน
จัดฝึกอบรม
ปฏิบตั ิดนตรีไทย
และดนตรีพนื้ บ้ำน
ให้แก่เด็กและ
เยำวชน ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปีพ่ ำทย์
จำนวนเด็กและ
เยำวชน ผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน
- รอบเช้ำ จำนวน
20 คน - รอบบ่ำย
จำนวน 20 คน
2) กลุ่มเครื่องสำย
ไทย จำนวนเด็ก
และเยำวชน ผู้เข้ำ
รับกำรอบรม
แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน
- รอบเช้ำ จำนวน
20 คน - รอบ
บ่ำย จำนวน 20
คน
3) กลุ่มดนตรี
พืน้ บ้ำน จำนวน
เด็กและเยำวชน ผู้
เข้ำรับกำรอบรม
แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน - รอบเช้ำ
จำนวน 20 คน
-รอบบ่ำย จำนวน
20 คน

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. เพือ่ ให้เด็กและเยำวชน สำมำรถ
2564
เล่นดนตรีไทยได้ อย่ำงน้อยคนละ 1 (เม.ย. 2563 - พ.ค.
ชิ้น
2564)
2. เพือ่ ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ
ในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพนื้ บ้ำนได้ 2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศั นคติทดี่ ี
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้ำน
เชิงปริมาณ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีอ่ ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน
1,680 คน 2. เด็กและเยำวชน
ผู้สนใจ สำมำรถเล่นดนตรีไทยได้
อย่ำงน้อยคนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพนื้ บ้ำนได้ 2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศั นคติทดี่ ี
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้ำน
ผลผลิต เด็กลเยำวชนสำมำรถเล่น
ดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ ขึ้น
อย่ำงน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์ เด็กและเยำวชนมีควำม
รักเห็นคุณค่ำของดนตรีไทยและมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย

6,200,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X08

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
จัดทำบัญชี จัดทำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ
2. จัดทำ
คำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ
หรือภำษำอื่นๆ
และจัดทำกำร
จำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดทำข้อมูล AR
Code และ
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
3D โบรำณวัตถุ
จัดทำเป็นสำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ทีท่ นั สมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ จัดทำระบบระบบกำร
พ.ศ. 2564
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
(ต.ค. 2563 - ก.ย.
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
2564)
Virtual Reality
2. เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโดยใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรให้มำกทีส่ ุด ครบถ้วน
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่ พัฒนำเป็นแหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่ นั สมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ ให้ระบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทุกระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน
นักวิชำกำร นักศึกษำ นักเรียน
นักวิจัย สื่อมวลชน และประชำชน
เป้ำหมำย :
ผลผลิต
1) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้
3) ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4) ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจำนวนผู้ใช้งำน 200,000
ครั้ง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดทำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภัณพสถำนแห่งชำติ เพือ่ ให้บริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่ นั สมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนัก
อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง

20,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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จัดทำเป็นสำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ทะเบียนแหล่ง
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ทีท่ นั สมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เป็นต้
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
3) ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
โครงการ
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4) ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจำนวนผู้ใช้งำน 200,000
ครั้ง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดทำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภัณพสถำนแห่งชำติ เพือ่ ให้บริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่ นั สมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนัก
อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติให้คง
อยูส่ ืบไป
3) ประชำชนสำมำรถนำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้
ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกิจ
ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิดรำยได้
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนัก อนุรักษ์
หวงแหน และคงไว้ซึ่งมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติให้คงอยูส่ ืบไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถนำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกิจ ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิด
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน
และคงไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติให้คงอยูส่ ืบไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์ข้อมูลทีเ่ ข้ำถึง
ได้จำกทุกทีท่ วั่ โลก โดยสำมำรถ
นำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ ชำติ เพือ่ เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปิดโอกำสและเพิม่
ช่องทำงให้ผู้คนทีส่ นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกิจ
ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิดรำยได้
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนัก อนุรักษ์
หวงแหน และคงไว้ซึ่งมรดกทำง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
วัฒนธรรมของชำติให้คงอยูส่ ืบไป
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถนำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกิจ ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิด
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน
และคงไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติให้คงอยูส่ ืบไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์ข้อมูลทีเ่ ข้ำถึง
ได้จำกทุกทีท่ วั่ โลก โดยสำมำรถ
นำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ ชำติ เพือ่ เป็น
ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปิดโอกำสและเพิม่
ช่องทำงให้ผู้คนทีส่ นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

การใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม
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โครงการ กระตุ้น
และส่งเสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก
ด้วยกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย
(Community
Cultural
Product of
Thailand)
(CCPOT)
กิจกรรมดำเนินกำร
1. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
โดยใช้ทนุ ชุมชน
สำหรับเป้ำหมำย
ผู้ซื้อประชำชน
ทัว่ ไป (CCPOT)
ระดับโท) รวม
8,000 รำยกำร
2. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
โดยเพิม่ มูลค่ำด้วย
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่

วัตปุ ระสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ สนับสนุนให้เกิดกำรกระตุ้น
พ.ศ. 2564
เศรษฐกิจของประเทศในภำพรวม (ต.ค. 2563 - ก.ย.
ตำมแผนกำรฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและ
2564)
สังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ
ของรัฐบำล
2. เพือ่ ลดต้นทุนในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เนือ่ งจำกผลิต
เท่ำเดิมระบบเดิมโดยใช้ทนุ ชุมชนที่
มีรำคำต่ำและกำรจำหน่ำยได้ใน
รำคำสูงขึ้น
3.เพือ่ สร้ำงสินค้ำและบริกำรของ
ชุมชนรูปแบบใหม่ทมี่ ีมูลค่ำเพิม่ ที่
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
มำกขึ้น เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำง
รำยได้ ให้แก่ประชำชนในชุมชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ 2) เพิม่ รำยได้ 3)
เพิม่ กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่ กำร
พัฒนำ ต่อยอด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีคลังข้อมูลควำมรู้ เพือ่ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
(Culture Product of Thailand)
และสร้ำงควำมยัง่ ยืนด้ำนกำรใช้ทนุ

176,579,530

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS3.1
MS3.2

Cultural
Product of
Thailand)
(CCPOT)
กรรมดำเนินกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ กิจโครงการ/การ
1.
พั
ฒนำ
(BR0101Xnn) ดาเนิ
นงาน ***
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
โดยใช้ทนุ ชุมชน
สำหรับเป้ำหมำย
ผู้ซื้อประชำชน
ทัว่ ไป (CCPOT)
ระดับโท) รวม
8,000 รำยกำร
2. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
โดยเพิม่ มูลค่ำด้วย
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่
สำหรับตลำด
ระดับพรีเมี่ยม
(CCPOT) ระดับ
เอก) รวม 76
รำยกำร
3. ศึกษำข้อมูล
ทุติยภูมิและลง
พืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูล
ปฐมภูมิ ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
30 ชุมชน เพือ่
พัฒนำคุณค่ำ
วัฒนธรรม
[ABSTRACT
VALUE] เป็น
ผลิตภัณฑ์ศิลป
มรดกวัฒนธรรม
Intangible
Cultural
Heritage Art
Made Product
(ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่ำ
วัฒนธรรมจำก 30
ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
พัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับ
เพชรรวม 10
รำยกำรและระดับ
ทอง 240 รำยกำร
5. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยกิจกรรม
ประกวด 30
ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
เป็นผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับ
เพชร รวม 10
รำยกำร
6. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษสู่ ICHAMP
ระดับทอง รวม
240 รำยกำร

เท่ำเดิมระบบเดิมโดยใช้ทนุ ชุมชนที่
มีรำคำต่ำและกำรจำหน่ำยได้ใน
รำคำสูงขึ้น
3.เพือ่ สร้ำงสินค้ำและบริกำรของ
ชุมชนรู
แบบใหม่ทมี่ ีมตูล/ผลลั
ค่ำเพิพม่ ธ์ที่
เป้าปหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ตรงตำมควำมต้
อ
งกำรของตลำด
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
มำกขึ้น เกิดกำรสร้ำงงำน สร้ำง
โครงการ
รำยได้ ให้แก่ประชำชนในชุมชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ 2) เพิม่ รำยได้ 3)
เพิม่ กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่ กำร
พัฒนำ ต่อยอด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มีคลังข้อมูลควำมรู้ เพือ่ กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
(Culture Product of Thailand)
และสร้ำงควำมยัง่ ยืนด้ำนกำรใช้ทนุ
วัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้ำนกำรเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ด้วยวัฒนธรรมไทยระบบ
BIG DATA / 3. ได้ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
โดยบูรณำกำรทุนวัฒนธรรมและ
ทุนชุมชนมำเพิม่ มูลค่ำของ
ผลิตภัณฑ์ / 4. ได้ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำ
ในระดับสูงสำหรับผู้ซื้อ High-end
โดยบูรณำกำรทุนวัฒนธรรมและ
ทุนชุมชนมำเพิม่ มูลค่ำของผลิตภัณฑ์
5. ได้ผลิตภัณฑ์ ทีส่ รรสร้ำงจำก
กำรนำวัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรม มำสร้ำงสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์ หรือบริกำร / 6. ได้
ผลิตภัณฑ์ ทีส่ รรสร้ำงจำกกำรนำ
วัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรมจำกกำรประกวด มำ
สร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
บริกำร / 7. ผู้ประกอบกำรชุมชน
ได้รับต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ นำไป
ต่อยอดเพิม่ มูลค่ำสินค้ำด้วยตนเอง
ได้ในระยะยำว
8. มีผู้ประกอบกำรทีม่ ีศักยภำพ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรตลำดในยุคปกติ
ใหม่

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

Cultural
Heritage Art
Made Product
(ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่ำ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ วัฒโครงการ/การ
นธรรมจำก 30
(BR0101Xnn) ชุดมาเนิ
นงาน ***
ชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
พัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับ
เพชรรวม 10
รำยกำรและระดับ
ทอง 240 รำยกำร
5. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยกิจกรรม
ประกวด 30
ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
เป็นผลิตภัณฑ์
ICHAMP ระดับ
เพชร รวม 10
รำยกำร
6. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษสู่ ICHAMP
ระดับทอง รวม
240 รำยกำร
7. CCPOT
GRAND
EXPOSITION :
งำนแสดงและ
จำหน่ำยสินค้ำ
วัฒนธรรมทีใ่ หญ่
ทีส่ ุดของประเทศ
กำรเจรจำธุรกิจ
เสมือนจริงและ
กำรสัมมนำทำง
วัฒนธรรมไทย
ระดับนำนำชำติ

วัฒนธรรมจำกกำรประกวด มำ
สร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือ
บริกำร / 7. ผู้ประกอบกำรชุมชน
ได้รับต้นแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพือ่ นำไป
ต่อยอดเพิม่ มูลค่ำสินค้ำด้วยตนเอง
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ได้ในระยะยำว
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
8. มีผู้ประกอบกำรทีม่ ีศักยภำพ มี
โครงการ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ ด้ำนกำรตลำดในยุคปกติ
ใหม่

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X10

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Creative
District)
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. ฟืน้ ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ ทีส่ ร้ำงสรรค์
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ ที่
สำธำรณะ / 2)
โครงกำรฟืน้ ฟู
และพัฒนำพืน้ ที่
สร้ำงสรรค์และ
นันทนำกำรของ
ชุมชน 3) จัดทำ
เฟอร์นเิ จอร์
สำธำรณะเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในชุมชน
(Community
Furniture)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
1) กิจกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in)
/ 2) กิจกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกิจย่ำน
สร้ำงสรรค์ จำนวน
4 พืน้ ที่ / 3)
กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนัก
สร้ำงสรรค์ในพืน้ ที่
ชุมชน (Creative
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่ น
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
1) กิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของย่ำนและชุมชน
(Creative Tour)
/ 2) กิจกรรม
สร้ำงเนือ้ หำและ
ส่งเสริมธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำย่ำนเศรษฐกิจ
พ.ศ. 2564
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดทำ (ต.ค. 2563 - ก.ย.
แผนพัฒนำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
2564)
สร้ำงสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ ระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ ที่
ท่องเทีย่ วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจั จุบนั
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้ สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
และเข้ำมำใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์
3. เพือ่ สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
นำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทัง้ สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พนื้ ที่ ย่ำนสร้ำงสรรค์ เป็น
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output)
1.พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ / 3. กิจกรรม
พัฒนำและกระตุ้นย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล
(Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่นอ้ ยกว่ำ
(จำกกิจกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ ป็นย่ำนที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีด่ ีขึ้น เป็นพืน้ ทีข่ องโอกำส
ทำงธุรกิจและควำมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิม ธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่ รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน
ส่งเสริมกำรลงทุนในพืน้ ทีแ่ ละ

60,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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Furniture)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
1) กิจกรรมพัฒนำ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ศักยภำพของ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in)
/ 2) กิจกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกิจย่ำน
สร้ำงสรรค์ จำนวน
4 พืน้ ที่ / 3)
กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนัก
สร้ำงสรรค์ในพืน้ ที่
ชุมชน (Creative
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่ น
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
1) กิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของย่ำนและชุมชน
(Creative Tour)
/ 2) กิจกรรม
สร้ำงเนือ้ หำและ
ส่งเสริมธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
(Activity)
1) กำรสำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
กำหนดแนวคิด ธีม
และรูปแบบ
ประจำปีของ
เทศกำลฯ
2) ดำเนินกำร
พัฒนำรูปแบบ
กิจกรรม โดยกำร
นำเนือ้ หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
สำหรับวันจัดงำน
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และทำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงำนรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถำนบัน
กำรศึกษำ
สื่อมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร

4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทัง้ สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เข้ำมำใช้พนื้ ที่ ย่ำนสร้ำงสรรค์ เป็น
โครงการ
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output)
1.พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ / 3. กิจกรรม
พัฒนำและกระตุ้นย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล
(Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่นอ้ ยกว่ำ
(จำกกิจกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ ป็นย่ำนที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีด่ ีขึ้น เป็นพืน้ ทีข่ องโอกำส
ทำงธุรกิจและควำมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิม ธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่ รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน
ส่งเสริมกำรลงทุนในพืน้ ทีแ่ ละ
พัฒนำสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ ฟืน้ ฟู
พืน้ ทีเ่ ดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ทีจ่ ะส่งผลให้เป็นย่ำนเป็นที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเป็นพืน้ ทีพ่ ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ ทีส่ ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกับ
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ ทีแ่ ละ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ อันนำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ ที่ เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถนำประสบกำรณ์ แนวคิด
กำรพัฒนำทักษะทีไ่ ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์เป็น
พืน้ ทีอ่ อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยุกต์ต่อยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยุกต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรก้ำว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
และบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
6. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

วิจัย รวมถึงกำร
กำหนดแนวคิด ธีม
และรูปแบบ
ประจำปีของ
เทศกำลฯ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 2) โครงการ/การ
ดำเนินกำร
(BR0101Xnn) พัฒ
ดาเนิ
นำรูนปงาน
แบบ***
กิจกรรม โดยกำร
นำเนือ้ หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
สำหรับวันจัดงำน
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และทำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงำนรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถำนบัน
กำรศึกษำ
สื่อมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ ทีส่ ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกับ
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ ทีแ่ ละ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กิจกรรมสร้
ำงสรรค์ อันตน/ผลลั
ำไปสูพ่ ธ์
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
โอกำสและรำยได้เพิม่ ขึ้นของคนใน
โครงการ
ชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ ที่ เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถนำประสบกำรณ์ แนวคิด
กำรพัฒนำทักษะทีไ่ ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์เป็น
พืน้ ทีอ่ อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยุกต์ต่อยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยุกต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรก้ำว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
และบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
6. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกิจของนัก
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
บุคลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกันสู่
กำรเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดทำกิจกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบกำร นักออกแบบ ใน
พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคลื่อนไหวตื่นตัวเรื่อง
ศักยภำพของพืน้ ทีแ่ ละรับทรำบถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบกำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรงบันดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรพัฒนำ
ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม
เรื่องรำวเอกลักษณ์ของพืน้ ทีด่ ้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่ พัฒนำ
เศรษฐกิจ และคุณภำพชีวิตในย่ำน
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนัก
ลงทุนให้เข้ำมำทำงำน สร้ำงธุรกิจ
ใหม่ หรือเกิดกำรรวมกลุ่มนัก
สร้ำงสรรค์ทแี่ ลกเปลี่ยนแนวคิด
ควำมรู้ และทักษะ รวมทัง้ กำรใช้
พืน้ ทีย่ ำ่ นเป็นพืน้ ทีท่ ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกิดโอกำส และ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่อง

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

7. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดทำกิจกรรมกำรพัฒนำเมือง
และกำรประชำสั
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ สร้ำงสรรค์
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัมพพัธ์นธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ำงๆ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** จำกช่องทำงต่
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
โครงการ
1. ผู้ประกอบกำร นักออกแบบ ใน
พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคลื่อนไหวตื่นตัวเรื่อง
ศักยภำพของพืน้ ทีแ่ ละรับทรำบถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบกำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรงบันดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรพัฒนำ
ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม
เรื่องรำวเอกลักษณ์ของพืน้ ทีด่ ้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่ พัฒนำ
เศรษฐกิจ และคุณภำพชีวิตในย่ำน
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนัก
ลงทุนให้เข้ำมำทำงำน สร้ำงธุรกิจ
ใหม่ หรือเกิดกำรรวมกลุ่มนัก
สร้ำงสรรค์ทแี่ ลกเปลี่ยนแนวคิด
ควำมรู้ และทักษะ รวมทัง้ กำรใช้
พืน้ ทีย่ ำ่ นเป็นพืน้ ทีท่ ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกิดโอกำส และ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่อง
ทำงกำรขำยธุรกิจสร้ำงสรรค์เพิม่ ขึ้น
4. เกิดควำมตื่นตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ ะนำแนวคิดย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ ทีอ่ ื่นๆ
ต่อไป

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X11

โครงการ พัฒนำ
ทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)
กิจกรรมกำร
ดำเนินงำน
1. กำรสำรวจขั้น
ปฐมภูมิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
เป้ำหมำยเพือ่
พัฒนำเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์
1) ดำเนินกำร
คัดเลือกพืน้ ที่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์นำร่อง
จำนวน 8 แห่ง /
2) ดำเนินกำร
สำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพือ่ ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
ได้แก่ สินทรัพย์ที่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้
สถำนภำพของ
ประชำกร
สถำนภำพของ
ธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์
โอกำสในกำรฟืน้ ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์
Covid 19 เป็นต้น
/ 3) ดำเนินกำร
รวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพทีโ่ ดดเด่น
เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทงั้ ใน
และต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน
15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำว
ย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำและยกระดับพืน้ ที่
พ.ศ. 2564 (ต.ค.
เมืองทีม่ ีศักยภำพ และนำไปสู่กำร 2563 - ก.ย. 2564)
เพิม่ จำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2.
เพือ่ ดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดทำโครงกำร
และกิจกรรมนำร่องกำรพัฒนำพืน้ ที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่ พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้ หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น / 4.
เพือ่ สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกับเมืองในประเทศต่ำงๆ
อันนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output) 1. เพิม่ พืน้ ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์ / 2.
จำนวนจังหวัดทีน่ ำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพือ่ ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดทีด่ ำเนินงำนต่อเนือ่ งจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง / 3.
จำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรนำร่อง
พัฒนำพืน้ ที่ (District prototype
testing) ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกิดพืน้ ที่
เศรษฐกิจเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทัง้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนักท่องเทีย่ วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ทีแ่ ห่งกำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเทีย่ วที่
เปลี่ยนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภัย 3. เพือ่ ให้จังหวัด
เมืองรองสำมำรถนำองค์ควำมรู้
และทุนทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ ำมำรถ
พัฒนำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่ อบโจทย์แนวโน้มกำร
บริโภคของตลำด และกำรท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ 1. เกิดพืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทย์ต่อเป้ำหมำยขับเคลื่อน

25,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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สถำนภำพของ
ประชำกร
สถำนภำพของ
ธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ควำมหลำกหลำย
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ทำงชำติพันธุ์
โอกำสในกำรฟืน้ ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์
Covid 19 เป็นต้น
/ 3) ดำเนินกำร
รวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพทีโ่ ดดเด่น
เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทงั้ ใน
และต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน
15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำว
ย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District
Storytelling)
จำนวน 8 พืน้ ที่
4. งำนเผยแพร่
กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

จังหวัดทีด่ ำเนินงำนต่อเนือ่ งจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง / 3.
จำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรนำร่อง
พัฒนำพืน้ ที่ (District prototype
testing) ร่วมกับภำคีเครือข่ำย
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ระดับ
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกิดพืน้ ที่
โครงการ
เศรษฐกิจเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทัง้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนักท่องเทีย่ วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ทีแ่ ห่งกำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเทีย่ วที่
เปลี่ยนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภัย 3. เพือ่ ให้จังหวัด
เมืองรองสำมำรถนำองค์ควำมรู้
และทุนทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ ำมำรถ
พัฒนำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่ อบโจทย์แนวโน้มกำร
บริโภคของตลำด และกำรท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ 1. เกิดพืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทย์ต่อเป้ำหมำยขับเคลื่อน
พืน้ ทีเ่ มืองเศรษฐกิจ ตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ ำมำรถ
ขยำยผลไปยังพืน้ ทีอ่ ื่นได้ / 2. สร้ำง
Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเรื่องรำวของพืน้ ที่ ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์สำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งท่องเทีย่ ว
สินค้ำและบริกำรใหม่ นำไปสู่กำร
ลงทุน และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้
Branding ของท้องถิ่น / 3. เกิด
แหล่งท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดกำร
ขยำยตัวของกำรท่องเทีย่ ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน /4.
สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดทำ
กิจกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับกำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ ทีส่ ู่กำรเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกัน และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยให้เป็นเจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เอกลักษณ์สำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งท่องเทีย่ ว
สินค้ำและบริกำรใหม่ นำไปสู่กำร
ลงทุน และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ Branding
เป้าหมาย/ผลผลิ
ของท้องถิ่นต/ผลลั
/ 3. เกิพดธ์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** แหล่งท่องเทีของโครงการ
ย่ วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น ส่งผลให้เกิดกำร
ขยำยตัวของกำรท่องเทีย่ ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน /4.
สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดทำ
กิจกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับกำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ ทีส่ ู่กำรเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกัน และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยให้เป็นเจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X12

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดนำร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ
คือ จังหวัดกระบี่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย
1) จัดกิจกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทัศน์ภำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเป็นเมือง
ศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับประโยชน์
ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกัน
ผลักดันให้เป็น
เมืองศิลปะร่วมกับ
เครือข่ำยศิลปิน
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมาย
1. เกิดพืน้ ทีศ่ ิลปะเพือ่ กำรเรียนรู้
สำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ ไป ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตสำนึกรักและภำคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยัง่ ยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ ที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับท้องถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

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

11,217,400

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
ดนำร่องให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ จังหวั
โครงการ/การ
เป็
น
เมื
ลปะ***
(BR0101Xnn) ดาเนิอนงศิงาน
คือ จังหวัดกระบี่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย
1) จัดกิจกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทัศน์ภำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเป็นเมือง
ศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับประโยชน์
ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกัน
ผลักดันให้เป็น
เมืองศิลปะร่วมกับ
เครือข่ำยศิลปิน
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยัง่ ยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ ที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เป็นเครื
งมือในกำรดำเนิ
นชีวพิตธ์
เป้า่อหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
3. เครือข่ำยด้
ำ
นศิ
ล
ปวั
ฒ
นธรรมมี
ของโครงการ
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับท้องถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

ดำเนินโครงกำรเพือ่ สร้ำงและบ่ม
เพำะนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
ให้พร้อมต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
รวมทัง้ นำศักยภำพกำรสร้ำงสรรค์ที่
เกิดขึ้น ช่วยชุมชนทีย่ งั ขำดควำม
เข้ำใจพืน้ ฐำนด้ำนกำรออกแบบ
และพร้อมในกำรต่อยอดกำรนำ
กรำฟิกดีไซน์ไปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใน
ปีนกี้ ำรดำเนินโครงกำรจะมุ่งเน้น
ไปทีช่ ุมชนทีม่ ีทรัพยำกรธรรมชำติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ท่องเทีย่ วทีน่ ำ่ สนใจ แต่ยงั ขำดอัต
ลักษณ์ทำงภำพ (Visual Identity)
ทีเ่ ด่นชัด น่ำสนใจ และน่ำจดจำ
เป็นพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนเรข
ศิลป์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ครั้ง 2. บันทึก
เทปและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก
ไม่นอ้ ยกว่ำ 8 ตอน 3. งำนด้ำน
เรขศิลป์ถูกใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชน ไม่นอ้ ยกว่ำ 5
ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตั ิจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
กำรสร้ำงเสน่หจ์ ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ ที่ ด้วยงำนออกแบบ

BR1302X13

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
กิจกรรม
1. พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
นักออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซั่น 6
ให้นกั ออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ ที่
ชุมชนและนำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซน์ไปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้กบั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บูรณำ
กำรกำรทำงำน
ร่วมกันระหว่ำงนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน
2. พัฒนำทักษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ ฐำน
ผสมผสำนกับมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

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

3,375,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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ออกแบบรุ่นใหม่
นักออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซั่น 6
ให้นกั ออกแบบรุ่น
ใหม่
ได้ลงพืน้ ที่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ชุ
ม
ชนและน
(BR0101Xnn) ดาเนินงานำ ***
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซน์ไปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้กบั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บูรณำ
กำรกำรทำงำน
ร่วมกันระหว่ำงนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน
2. พัฒนำทักษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ ฐำน
ผสมผสำนกับมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกิด
กำรจำหน่ำยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ ทีก่ ำรท่องเทีย่ ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กัน

ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใน
ปีนกี้ ำรดำเนินโครงกำรจะมุ่งเน้น
ไปทีช่ ุมชนทีม่ ีทรัพยำกรธรรมชำติ
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ท่องเที
วทีน่ ำ่ สนใจ แต่ต/ผลลั
ยงั ขำดอั
เป้ยา่ หมาย/ผลผลิ
พธ์ต
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ลักษณ์ทำงภำพ
(Visual
Identity)
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ทีเ่ ด่นชัด น่ำสนใจ และน่ำจดจำ
โครงการ
เป็นพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนเรข
ศิลป์ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ครั้ง 2. บันทึก
เทปและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก
ไม่นอ้ ยกว่ำ 8 ตอน 3. งำนด้ำน
เรขศิลป์ถูกใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชน ไม่นอ้ ยกว่ำ 5
ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตั ิจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
กำรสร้ำงเสน่หจ์ ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ ที่ ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์) 2. สินค้ำและ
บริกำรของชุมชนทีเ่ ข้ำร่วม ได้รับ
กำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ นำแนวคิดในกำรเพิม่ มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม
มำใช้พัฒนำพืน้ ทีสำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรมเพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้
และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั
ประชำชนในพืน้ ที่ นำไปสู่กำรเพิม่
รำยไดของชุมชนและท้องถิ่น / 2.
เพือ่ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยังยืน / 3.
ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำงวัฒนธรรม
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมมั่งคั่ง มั่งคง และยัง่ ยืนทัง้ ทำง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ให้กบั ชุมชน / 4. เพือ่ เป็นกำรต่อ
ยอดจำกกำรรวบรวมข้อมูลองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏิบตั ิได้จริง / 5.เพือ่
เป็นกำรนำแนวคิดทีเ่ ป็นสำกลมำ
พัฒนำต่อยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมผ้ำไทย / 6. เพือ่ สร้ำง
ควำมตระหนักและกระตุ้นให้เกิด
ภำพลักษณ์ทมี่ ีควำมทันสมัยให้แก่
วงกำรผ้ำไทย / 7. เพือ่ สร้ำงรำยได้

BR1302X14

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ ต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล
แนวโน้มและทิศ
ทำงกำรออกแบบ
เครื่องแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำก
ชุมชน/กลุ่มทีท่ อ
ผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำร
เพือ่ ต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรมผ้ำ
ไทยสู่สำกล

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

7,815,800

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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แนวโน้มและทิศ
ทำงกำรออกแบบ
เครื่องแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำก
ชุมชน/กลุ่มทีท่ อ
และ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ผ้ำโครงการ/การ
(BR0101Xnn) ผู้ปดระกอบกำร
าเนินงาน ***
เพือ่ ต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรมผ้ำ
ไทยสู่สำกล

วัฒนธรรมเพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้
และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั
ประชำชนในพืน้ ที่ นำไปสู่กำรเพิม่
รำยไดของชุ
มชนและท้ตอ/ผลลั
งถิ่น พ/ ธ์2.
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เพือ่ กระตุ้นปลู
กจิตสำนึกให้
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
โครงการ
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยังยืน / 3.
ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำงวัฒนธรรม
ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมมั่งคั่ง มั่งคง และยัง่ ยืนทัง้ ทำง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
ให้กบั ชุมชน / 4. เพือ่ เป็นกำรต่อ
ยอดจำกกำรรวบรวมข้อมูลองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏิบตั ิได้จริง / 5.เพือ่
เป็นกำรนำแนวคิดทีเ่ ป็นสำกลมำ
พัฒนำต่อยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมผ้ำไทย / 6. เพือ่ สร้ำง
ควำมตระหนักและกระตุ้นให้เกิด
ภำพลักษณ์ทมี่ ีควำมทันสมัยให้แก่
วงกำรผ้ำไทย / 7. เพือ่ สร้ำงรำยได้
ให้เกิดแก่ชุมชน/กลุ่มทีท่ อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดกำรพัฒนำและเพิม่ มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณะให้เยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ กำรเรียนรู้และกำร
ท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กบั ประชำชนในพืน้ ที่
อีกทัง้ จะนำมำสู่กำรเพิม่ รำยได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น / 2. ประชำชน
มีควำมภำคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น / 3. เกิด
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้ ทำง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง / 4. องค์ควำมรู้
แนวโน้มและทิศทำงผ้ำไทยและ
กำรออกแบบเครื่องแต่งกำยด้ำยผ้ำ
ไทยสำมำรถนำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภูมิปญ
ั ญำผ้ำ
ไทยได้รับกำรต่อยอดแนวคิดทีเ่ ป็น
สำกลเพิม่ มำกขึ้น / 6. วงกำรผ้ำ
ไทยมีภำพลักษณ์ทที่ นั สมัยยิง่ ขึ้น /
7. ชุมชน/กลุ่มทีท่ อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย มีรำยได้
เพิม่ มำกขึ้น

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X15

โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบัน
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กิจกรรมห้อง
คลังควำมรู้
1) กิจกรรมห้อง
คลังควำมรู้ ใน
เรื่องกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ควำมสำมำรถของ
มนุษย์ Fulfill
Development
2) งำนเทศกำล
หนังสือ LIT Fest
โดยมิวเซียมสยำม
ร่วมกับ
สำนักพิมพ์ ร้ำน
หนังสือ และ
เครือข่ำย จัดงำน
กิจกรรมเทศกำล
หนังสือสนุก LIT
Fest
3) จัดกิจกรรม
ห้องคลังควำมรู้ใน
หัวข้อ “หนังสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
บ้ำนของกันและ
กัน”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ ที่ เพือ่
กิจกรรมทีจ่ ัดใน
ห้องคลังควำมรู้
ลักษณะเป็นกำร
ใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ กำร
เรียนรู้ Learning
Space
5) ห้องคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เป็นทีป่ รึกษำใน
กำรจัดตั้งห้องสมุด
วัดบวรนิเวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่ วข้องทัง้ จำก
ภำคีหอ้ งสมุด
หลำยแห่ง
2.งำน
ห้องปฏิบตั ิกำรเชิง
อนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/ วัตถุ
จัดแสดง
1) ดำเนินกำรต่อ
อำยุกรมธรรม์
ประกันภัย

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำต้นแบบพิพิธภัณฑ์
พ.ศ.2565
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ให้เป็น (ต.ค. 2564 – ก.ย.
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
2565)
ห้องเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรทีไ่ ด้
มำตรฐำนสำกลสำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทุกกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ ทีต่ ้นแบบ
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ ลำกหลำย
2. เพือ่ พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภัณฑ์ทสี่ นับสนุนให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับข้อมูล
ควำมรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ห้องคลัง
ควำมรู้ (ห้องสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
ห้องปฏิบตั ิกำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/วัตถุจัดแสดง
"เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยำมเป็นพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ ำมำรถให้บริกำร
แก่ผู้เข้ำชมให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทดี่ ีอย่ำงเท่ำเทียมกัน
พร้อมบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเป็นแหล่งบริกำร
ทีม่ ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และสังคม รวมไปถึงเป็นพืน้ ทีแ่ หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่ ห้บริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทคี่ รบวงจร
3. เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลป้องกันเชิงอนุรักษ์และ
รักษำโบรำณวัตถุ/วัตถุพิพิธภัณฑ์
เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร

37,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1



3) จัดกิจกรรม
ห้องคลังควำมรู้ใน
หัวข้อ “หนังสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
บ้ำนของกันและ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
กัน”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ ที่ เพือ่
กิจกรรมทีจ่ ัดใน
ห้องคลังควำมรู้
ลักษณะเป็นกำร
ใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ กำร
เรียนรู้ Learning
Space
5) ห้องคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เป็นทีป่ รึกษำใน
กำรจัดตั้งห้องสมุด
วัดบวรนิเวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่ วข้องทัง้ จำก
ภำคีหอ้ งสมุด
หลำยแห่ง
2.งำน
ห้องปฏิบตั ิกำรเชิง
อนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/ วัตถุ
จัดแสดง
1) ดำเนินกำรต่อ
อำยุกรมธรรม์
ประกันภัย
โบรำณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ
2) ดำเนินกำร
อนุรักษ์วัตถุ
พิพิธภัณฑ์จำก
หน่วยงำน
ภำยนอกทีข่ อ
ควำมอนุเครำะห์
3) ดำเนินกำร
จัดพิมพ์และ
เผยแพร่จดหมำย
ข่ำวของห้องคลัง
โบรำณวัตถุฯ
4) ดำเนิน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ข้อมูล เขียน
บทควำม
ตรวจสอบเนือ้ หำ
รวมถึงกำร
ออกแบบรูปเล่ม
เพือ่ จัดทำ
จดหมำยข่ำวของ
ห้องคลังโบรำณ
วัตุฯ
3.งำนวิจัยวัสดุใน
กำรซ่อมแซม
เครื่องปัน้ ดินเผำ

ละ 85
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ละ 85
โครงการ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยำมเป็นพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ ำมำรถให้บริกำร
แก่ผู้เข้ำชมให้ได้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทดี่ ีอย่ำงเท่ำเทียมกัน
พร้อมบริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเป็นแหล่งบริกำร
ทีม่ ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และสังคม รวมไปถึงเป็นพืน้ ทีแ่ หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่ ห้บริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทคี่ รบวงจร
3. เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลป้องกันเชิงอนุรักษ์และ
รักษำโบรำณวัตถุ/วัตถุพิพิธภัณฑ์
เพือ่ นำไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำร

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X16

โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ภมู ิภำค
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรจัดทำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
1) กำรจัดสร้ำง
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
2) กำรจัดทำแผน
แม่บทในกำร
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2. กิจกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์เครือข่ำย
1) กิจกรรมควำม
ร่วมมือกับ
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
2) กำรจัดกิจกรรม
ขยำยผลเพือ่ เป็น
ต้นแบบ (Node)
ในภูมิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำให้
คำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
พิพิธภัณฑ์เครือข่ำย

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพิธภัณฑ์
พ.ศ.2565
กำรเรียนรู้สู่ภมู ิภำค ให้เป็นแหล่ง (ต.ค. 2564 – ก.ย.
เรียนรู้ทมี่ ีคุณภำพให้กบั คนใน
2565)
สังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบทีม่ ี
คุณภำพและยัง่ ยืน
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
Network)
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เกิดพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery
Museum จำนวน 1 แห่ง
2. เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery
Museum จำนวน 2 แห่ง
3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กบั เครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำยทีม่ ีศักยภำพไม่นอ้ ย
กว่ำ 50 แห่ง จำกทัว่ ทุกภูมิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดต้นแบบพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้
ไปสู่ภมู ิภำค ท้องถิ่นทีม่ ีคุณภำพ
และเป็นแหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ทมี่ ีคุณภำพ
และยัง่ ยืนตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์
อย่ำงได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
ประชำชน
3. เกิดเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum
Network) ทีร่ ่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ให้กบั ประชำชนชำวไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์ใน
สังคมไทย อย่ำงยัง่ ยืน

38,000,000
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2) กำรจัดกิจกรรม
ขยำยผลเพือ่ เป็น
ต้นแบบ (Node)
ในภูมิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ควำมก้ำวหน้ำให้
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
คำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ดำเนินงำน
พิพิธภัณฑ์เครือข่ำย

พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำยทีม่ ีศักยภำพไม่นอ้ ย
กว่ำ 50 แห่ง จำกทัว่ ทุกภูมิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1. เกิดต้นแบบพิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ไปสู่ภมู ิภำค ท้องถิ่นทีม่ ีคุณภำพ
โครงการ
และเป็นแหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่ง
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภัณฑ์กำรเรียนรู้ทมี่ ีคุณภำพ
และยัง่ ยืนตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์
อย่ำงได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร
ประชำชน
3. เกิดเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum
Network) ทีร่ ่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเป็นแหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ให้กบั ประชำชนชำวไทยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และเกิดวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์ใน
สังคมไทย อย่ำงยัง่ ยืน

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ ก่อสร้ำง และจัดตั้งศูนย์กำร
พ.ศ.2565
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่ หมำะสม (ต.ค. 2564 – ก.ย.
กับบริบทของประเทศไทยในเชิง
2565)
กำยภำพของ กำรใช้พนื้ ที่ และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่ จัดตั้งและพัฒนำ “ศูนย์กำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซึ่งมีควำม
เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
ทัง้ ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พนื้ ที่
และเป็นทีร่ วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทจี่ ำเป็นในศตวรรษที่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกิจ กำร
จัดแบ่งพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนย์กำร
เรียนรู้
3. เพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
จำกแหล่งควำมรู้ทเี่ ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถนำองค์ควำมรู้ทไี่ ด้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่ำงมีรูปธรรม
4) เพือ่ พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub)
แห่งอนำคต แหล่งรวมภูมิปญ
ั ญำ
ดั้งเดิม และควำมเป็นมำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่ กระตุ้น
ให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทักษะของประชำชนทุกช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ
5) เพือ่ ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
6) เป็นศูนย์กลำงทีเ่ ชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพือ่ พัฒนำองค์

BR1302X17

โครงการ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนป่ำ "เบญจกิติ"
(งบผูกพัน
600,000,000)
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิติ” ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ ซึ่ง
กรมธนำรักษ์
กระทรวงกำรคลัง
และกองทัพบกมี
ควำมร่วมมือกัน
ในกำรร่วม
ดำเนินกำรสร้ำง
สวนป่ำ “เบญจกิ
ติ” ให้เป็น
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ ทีส่ ่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ
สำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชน์ใน
กิจกรรมทีเ่ ป็น

120,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เสนอขอตั้ง
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(งบผูกพัน
600,000,000)
กิจกรรมการ
ดาเนินงาน
พัฒนำและ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 1. โครงการ/การ
ปรั
ปรุนงอำคำร
(BR0101Xnn) ดบาเนิ
งาน ***
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่ เป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิติ” ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ ซึ่ง
กรมธนำรักษ์
กระทรวงกำรคลัง
และกองทัพบกมี
ควำมร่วมมือกัน
ในกำรร่วม
ดำเนินกำรสร้ำง
สวนป่ำ “เบญจกิ
ติ” ให้เป็น
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ ทีส่ ่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ
สำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชน์ใน
กิจกรรมทีเ่ ป็น
ประโยชน์ด้ำน
ต่ำงๆ ในปี 2565
ภำยหลังกำร
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
สำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่ เป็นกำรเฉลิม
พระเกียรติ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกติ ิ์
พระบรมรำชินนี ำถ
พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง ซึ่ง
สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ ทีส่ ่วน
หนึง่ ในบริเวณ
สวนเบญจกิติ ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แห่งชำติ เพือ่ ให้
เกิดกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกิจกรรม

เหมำะสมกับบริบทของประเทศไทย
ทัง้ ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พนื้ ที่
และเป็นทีร่ วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทจี่ ำเป็นในศตวรรษที่
21 โดยมี
แนวทำงและรูตป/ผลลั
แบบกำร
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
บริหำรจัดกำร
โมเดลธุ
ร
กิ
ของโครงการจ กำร
เริ่มต้นและสิ้นสุด
จัดแบ่งพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร และ
โครงการ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนย์กำร
เรียนรู้
3. เพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทักษะทีจ่ ำเป็นในศตวรรษที่ 21
จำกแหล่งควำมรู้ทเี่ ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถนำองค์ควำมรู้ทไี่ ด้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่ำงมีรูปธรรม
4) เพือ่ พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub)
แห่งอนำคต แหล่งรวมภูมิปญ
ั ญำ
ดั้งเดิม และควำมเป็นมำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่ กระตุ้น
ให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทักษะของประชำชนทุกช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ
5) เพือ่ ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้กำ้ วไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
6) เป็นศูนย์กลำงทีเ่ ชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพือ่ พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทุกช่วงวัย
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทเี่ ป็นตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระหยัดได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปีละ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ ทีส่ ีเขียวและ
สภำพแวดล้อมทีด่ ี สำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
สำหรับประเทศไทยหลำยประกำร
อำทิ กำรเป็น New Tourist
Destination โดยเป็น Landmark
แห่งใหม่ของนักท่องเทีย่ วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคลื่อน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนย์กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
สำคัญของ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ กรุงโครงการ/การ
เทพมหำนคร
(BR0101Xnn) เพืดอ่ าเนิ
งาน ***
เป็นนกำรเฉลิ
ม
พระเกียรติ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกติ ิ์
พระบรมรำชินนี ำถ
พระบรมรำช
ชนนีพันปีหลวง ซึ่ง
สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ ทีส่ ่วน
หนึง่ ในบริเวณ
สวนเบญจกิติ ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แห่งชำติ เพือ่ ให้
เกิดกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ให้กบั นิสิต
นักศึกษำ

จำกรำยได้ทเี่ ป็นตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ ระหยัดได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปีละ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ ทีส่ ีเขียวและ
สภำพแวดล้อมทีด่ ี สำหรับ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ประชำชน
ชุมชน ทีอ่ ยูตบ่ /ผลลั
ริเวณพธ์
ของโครงการ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
สำหรับประเทศไทยหลำยประกำร
อำทิ กำรเป็น New Tourist
Destination โดยเป็น Landmark
แห่งใหม่ของนักท่องเทีย่ วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคลื่อน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนย์กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ สิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

เพือ่ พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
ปีงบประมำณ
ห้องสมุดออนไลน์ระดับชำติทเี่ ป็น
พ.ศ.2565
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทที่ นั สมัยให้
2565)
ประชำชนทุกกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนือจำกแพลตฟอร์มที่
ให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทีจ่ ะ
เป็นโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ ฐำนทำงปัญญำทีจ่ ะเป็นกำร
พัฒนำระบบนิเวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้นำองค์ควำมรู้ทไี่ ด้รับนำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดทำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
จำกทัว่ โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุ แขนง
เพือ่ ให้ประชำชนทุกเพศทุกวัย
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจำกัด
2. จัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำร
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โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ
(Knowledge
Portal)
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรปรับปรุง
ระบบห้องสมุด
ระบบ e-learning,
ระบบ e-books
ให้สำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search
และ customer
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

28,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.2



ดาเนินการ
1. กำรปรับปรุง
ระบบห้องสมุด
ระบบ e-learning,
e-books
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ระบบ
โครงการ/การ
ให้
ส
ำมำรถ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search
และ customer
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะห์องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
เช่น สำนักงำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะสั้น
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เป็น
เนือ้ หำหลักในกำร
เผยแพร่จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั คอน
เทนต์/e-books
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online
course 20
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก
และบทควำม
ออนไลน์ สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
Marketing
จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ให้บริกำรต่อไป

เป็นโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ ฐำนทำงปัญญำทีจ่ ะเป็นกำร
พัฒนำระบบนิเวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้นำองค์
ควำมรู้ทไี่ ด้รตับ/ผลลั
นำไปใช้
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
พัฒนำตนเองและพั
ฒ
นำคุ
ของโครงการ ณภำพ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ชีวิตของตนเองต่อไป
โครงการ
วัตถุประสงค์
1. จัดทำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
จำกทัว่ โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุ แขนง
เพือ่ ให้ประชำชนทุกเพศทุกวัย
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจำกัด
2. จัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็วเพือ่ นำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ให้ทนั ต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรได้
อย่ำงสูงสุด
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จำนวนผู้ใช้งำนทีค่ ำดหวัง (คน/ปี)
กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่ กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 8,000,000 คน/ครั้ง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสม ไม่นอ้ ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เนือ้ หำหลักในกำร กว่ำ 2,070 ขิ้น
เผยแพร่จำนวนไม่ ผลลัพธ์
น้อยกว่ำ 50 ชิ้น ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลั คอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เทนต์
โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
/e-books
(BR0101Xnn) 2000
ดาเนิชิน้นงาน ***
ของโครงการ
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online
course 20
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก
และบทควำม
ออนไลน์ สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
Marketing
จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ
200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ให้บริกำรต่อไป

กรมศิลปำกร
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โครงการ พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ ประชำชน
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. จัดทำ
ข้อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ ประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดทำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดทำบัญชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ดำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเป็น
ดิจิทลั
3. จัดทำนำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ให้บริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
๑. เพือ่ ปรับปรุงและเพิม่
พ.ศ.2565
ประสิทธิภำพกำรให้บริกำรโดยใช้ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้
2565)
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรให้มำกทีส่ ุด ครบถ้วน
2. เพือ่ พัฒนำศักยภำพกำร
ให้บริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ให้อยูใ่ น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ ให้ระบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทุกระดับ
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่ อนุรักษ์ จัดเก็บ
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่ ทีส่ ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ที่
สำมำรถเชื่อถือได้ ทัง้ ยังเป็น
ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำ วิเครำะห์
วิจัย ในทุกแขนงวิชำ
5. เพือ่ ให้มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่ กำรบริกำรประชำชนทีม่ ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ ประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จัดทำพัฒนำระบบให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ดำเนินกำรแปลงข้อมูล
ทรัพยำกรข้อมูลบัญชีเอกสำร ฟิล์ม

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

35,995,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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ข้อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ ประชำชน
พัฒนำระบบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 2. โครงการ/การ
ำคันดงาน
เลือก***
(BR0101Xnn) จัดดทาเนิ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดทำบัญชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ดำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเป็น
ดิจิทลั
3. จัดทำนำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ให้บริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ ให้ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

ให้บริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร
หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ ให้อยูใ่ น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ ให้ระบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรั
พยำกรสำรสนเทศใน
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ สำมำรถ เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทุกระดับ
โครงการ
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่ อนุรักษ์ จัดเก็บ
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่ ทีส่ ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
วัฒนธรรม ประเพณี สังคม ที่
สำมำรถเชื่อถือได้ ทัง้ ยังเป็น
ประโยชน์ในกำรค้นคว้ำ วิเครำะห์
วิจัย ในทุกแขนงวิชำ
5. เพือ่ ให้มีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่ กำรบริกำรประชำชนทีม่ ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ ประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จัดทำพัฒนำระบบให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ดำเนินกำรแปลงข้อมูล
ทรัพยำกรข้อมูลบัญชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทีฟ แผนที่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทัศน์ และวีดี
ทัศน์ของหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
เป็นดิจิทลั และนำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของสำนักหอจดหมำย
เหตุแห่งชำติ
3. พืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลั ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำ
กำรพัฒนำ และเป็นมรดก
วัฒนธรรมสำมำรถนำไป สร้ำงสรรค์
ต่อยอด และเพิม่ คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อย่ำงทัว่ ถึงและ
เท่ำเทียมกัน และสำมำรถจัดเก็บ
รักษำต้นฉบับคงอยูต่ ำมสภำพเดิม
และมีอำยุยนื ยำวได้รับกำรอนุรักษ์
อย่ำงถูกต้อง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั หอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บัญชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทีฟ แผนที่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทัศน์ และวีดี
ทัศน์ ได้รับกำรแปลงเป็นดิจิทลั
นำเข้ำสู่ระบบเพือ่ ให้บริกำร
สำมำรถจัดเก็บทรัพยำกรต้นฉบับ
ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนุรักษ์ และ สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ครอบคลุมกำรให้บริกำรประชำชน
ได้ทกุ ทีข่ องประเทศ สำมำรถ
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมี

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ดิจิทเป้
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ลั ทีาเ่ หมาย/ผลผลิ
ป็นประโยชน์ตต่อ/ผลลั
กำรศึพกธ์ษำ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** กำรพัฒนำของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
และเป็นมรดก
โครงการ
วัฒนธรรมสำมำรถนำไป สร้ำงสรรค์
ต่อยอด และเพิม่ คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อย่ำงทัว่ ถึงและ
เท่ำเทียมกัน และสำมำรถจัดเก็บ
รักษำต้นฉบับคงอยูต่ ำมสภำพเดิม
และมีอำยุยนื ยำวได้รับกำรอนุรักษ์
อย่ำงถูกต้อง
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั หอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บัญชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทีฟ แผนที่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทัศน์ และวีดี
ทัศน์ ได้รับกำรแปลงเป็นดิจิทลั
นำเข้ำสู่ระบบเพือ่ ให้บริกำร
สำมำรถจัดเก็บทรัพยำกรต้นฉบับ
ได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนุรักษ์ และ สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ครอบคลุมกำรให้บริกำรประชำชน
ได้ทกุ ทีข่ องประเทศ สำมำรถ
ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุ ที่ ทุก
เวลำ เพือ่ กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

กรมศิลปำกร

BR1302X20

โครงการ พัฒนำ
บริกำรห้องสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แห่งชำติ
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๑) ใน
สำนักหอสมุด
แห่งชำติ, ๒) ใน
หอสมุดแห่งชำติ
ส่วนภูมิภำค
2. กำรบำรุงรักษำ
1) ห้องสมุด
อัตโนมัติ,
2) ระบบ
e-service,
3) ระบบดิจิทลั ,
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำต่อยอดโครงกำร
พ.ศ.2565
ห้องสมุดดิจิทลั ในงบประมำณปี
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2560 ให้มีควำมต่อเนือ่ งและ
2565)
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพือ่ ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแห่งชำติให้อยูใ่ นรูปแบบ
ของห้องสมุดดิจิทลั ทีป่ ระชำชน
ทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพือ่ สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำให้กบั มรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติทอี่ ยูใ่ นหอสมุดแห่งชำติ
4. เพือ่ อนุรักษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ ป็นมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติทอี่ ยูใ่ นหอสมุดแห่งชำติให้คง
อยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน
5. เพือ่ พัฒนำหอสมุดแห่งชำติให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่ นั สมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่ พัฒนำพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
สื่อประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติให้ทนั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว

33,680,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สำรสนเทศ
๑) ใน
สำนักหอสมุด
แห่งชำติ, ๒) ใน
ดแห่งชำติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ หอสมุ
โครงการ/การ
ส่
ว
นภู
ม
ำค ***
(BR0101Xnn) ดาเนินิภงาน
2. กำรบำรุงรักษำ
1) ห้องสมุด
อัตโนมัติ,
2) ระบบ
e-service,
3) ระบบดิจิทลั ,
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

ทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพือ่ สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำให้กบั มรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติทเป้อี่ ายูหมาย/ผลผลิ
ใ่ นหอสมุดแห่ตง/ผลลั
ชำติ พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
4. เพือ่ อนุรักของโครงการ
ษ์และสงวนรักษำ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ข้อมูลทีเ่ ป็นมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
โครงการ
ชำติทอี่ ยูใ่ นหอสมุดแห่งชำติให้คง
อยูอ่ ย่ำงยัง่ ยืน
5. เพือ่ พัฒนำหอสมุดแห่งชำติให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่ นั สมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่ พัฒนำพืน้ ทีก่ ำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
สื่อประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติให้ทนั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เป้าหมาย
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ ป็น
เอกสำรต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชำติ ได้แก่ หนังสือหำยำก
หนังสือพิมพ์เก่ำ สมุดไทย แถบ
บันทึกเสียง วีดิทศั น์ ภำพถ่ำย
ได้รับกำรแปลงให้อยูใ่ นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้ งสมุดดิจิทลั สำหรับกำร
จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ทุกที่ ทุกเวลำ
3. พืน้ ทีก่ ำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ อกสำร
ต้นฉบับของหอสมุดแห่งชำติ ได้แก่
หนังสือหำยำก หนังสือพิมพ์เก่ำ
สมุดไทย แถบบันทึกเสียง วีดิทศั น์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแห่งชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่ นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้ งสมุดดิจิทลั ทีจ่ ัดเก็บ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั ทีม่ ี
คุณค่ำ ทีส่ ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรให้บริกำรประชำชนได้ทกุ ที่
ของประเทศ
3. มีพนื้ ทีก่ ำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติทที่ นั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั ทีเ่ ป็น
มรดกภูมิปญ
ั ญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่ คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อย่ำง
ทัว่ ถึงและเท่ำเทียมกัน
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชำติคงอยูต่ ำม
สภำพเดิมและมีอำยุยนื ยำว

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ อกสำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต้นฉบั
เป้บาของหอสมุ
หมาย/ผลผลิ
ดแห่ตง/ผลลั
ชำติ พได้ธ์แก่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** หนังสือหำยำก
ของโครงการ
หนังสือพิมพ์เก่ำ
สมุดไทย แถบบันทึกเสียง วีดิทศั น์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแห่งชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่ นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้ งสมุดดิจิทลั ทีจ่ ัดเก็บ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั ทีม่ ี
คุณค่ำ ทีส่ ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรให้บริกำรประชำชนได้ทกุ ที่
ของประเทศ
3. มีพนื้ ทีก่ ำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติทที่ นั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถนำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั ทีเ่ ป็น
มรดกภูมิปญ
ั ญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่ คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อย่ำง
ทัว่ ถึงและเท่ำเทียมกัน
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชำติคงอยูต่ ำม
สภำพเดิมและมีอำยุยนื ยำว

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X21

โครงการ
สร้ำงสรรค์เมือง
แห่งกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดทำสื่อ
รณรงค์
ประชำสัมพันธ์
และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนับสนุนกำร
จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ระดมควำมคิด
กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ
เมืองภูเก็ต

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
พ.ศ.2565
เมืองหรือจังหวัด ให้ประชำชนเกิด (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ควำมตื่นตัวและตระหนักถึง
2565)
ควำมสำคัญของกำรอ่ำนหนังสือ
และกำรแสวงหำควำมรู้ และมีส่วน
ร่วมตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น
และสอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภูเก็ต ให้
สอดรับกับกำรได้รับเลือกให้เข้ำ
เป็นสมำชิกเครือข่ำยระดับโลกว่ำ
ด้วยเมืองแห่งกำรเรียนรู้ของ
ยูเนสโก (UNESCO GNLC)
เป้าหมาย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเห็นคุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตทีจ่ ะ
มีกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงยัง่ ยืน
ภำยหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทจี่ ะทำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยัง่ ยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงั มีPhuket Readathon ซึ่ง

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1



และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนับสนุนกำร
กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ จัดโครงการ/การ
แลกเปลี
นเรีย***
นรู้
(BR0101Xnn) ดาเนิน่ยงาน
กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปลี่ยน
ระดมควำมคิด
กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ
เมืองภูเก็ต

จังหวัดพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภูเก็ต ให้
สอดรับกับกำรได้รับเลือกให้เข้ำ
เป็นสมำชิ
กเครือข่ำยระดั
บโลกว่
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
พธ์ำ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ด้วยเมืองแห่ของโครงการ
งกำรเรียนรู้ของ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ยูเนสโก (UNESCO GNLC)
โครงการ
เป้าหมาย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเห็นคุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตทีจ่ ะ
มีกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงยัง่ ยืน
ภำยหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทจี่ ะทำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยัง่ ยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงั มีPhuket Readathon ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ทจี่ ะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ
นอกเหนือไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ท่องเทีย่ ว กีฬำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ เปิดเวทีกจิ กรรมและพืน้ ที่
พ.ศ.2565
แห่งกำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ทันสมัยได้ทงั้ สำระและควำม
2565)
เพลิดเพลินสู่ภมู ิภำคอันเป็นกำร
ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ให้กบั
โรงเรียน เด็กและเยำวชนทีอ่ ยูต่ ำม
ภูมิภำค
2. เพือ่ บ่มเพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นิสัยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมให้เข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนักรักในท้องถิ่นของตนอันจะ
นำไปเป็นพืน้ ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ งั่ ยืนในสังคมแห่งกำร
เรียนรู้
3. เพือ่ เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ ที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 3 แห่ง / 2.
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ รวมไม่นอ้ ยกว่ำ 60,000
คน / 3. ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นิทรรศกำรเคลื่อนที่ และเกิด
ควำมสนใจทีจ่ ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์
/ 2. ประชำชนในภูมิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้ งถิ่นของ
ตนเองและภูมิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3. เกิดควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหน่วยงำน

BR1302X22

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น (Muse
Mobile)
กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้กจิ กรรม
และชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ “Muse
Mobile” ตำม
ระยะเวลำที่
กำหนด ผ่ำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนใน
จังหวัด และท้องถิ่น
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ภำคตะวันออก

13,300,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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ควำมรู้กจิ กรรม
และชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ “Muse
Mobile” ตำม
ระยะเวลำที
่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ก
ำหนด
ผ่
ำ
นควำม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนใน
จังหวัด และท้องถิ่น
ในพืน้ ที่ 3 จังหวัด
ภำคตะวันออก

2. เพือ่ บ่มเพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นิสัยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมให้เข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนั
รักในท้องถิ่นตของตนอั
เป้ากหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพนธ์จะ
นำไปเป็นพืน้ ของโครงการ
ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ งั่ ยืนในสังคมแห่งกำร
เรียนรู้
3. เพือ่ เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ ที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 3 แห่ง / 2.
จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ รวมไม่นอ้ ยกว่ำ 60,000
คน / 3. ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. นิทรรศกำรเคลื่อนที่ และเกิด
ควำมสนใจทีจ่ ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภัณฑ์
/ 2. ประชำชนในภูมิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้ งถิ่นของ
ตนเองและภูมิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3. เกิดควำม
ร่วมมือกับเครือข่ำยพิพิธภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหน่วยงำน
ในภูมิภำคในกำรส่งต่อแนวคิด
Discovery Museum"

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ ให้เด็กและเยำวชน สำมำรถ
พ.ศ.2565
เล่นดนตรีไทยได้ อย่ำงน้อยคนละ 1 (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ชิ้น
2565)
2. เพือ่ ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ
ในกำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพนื้ บ้ำนได้ 2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศั นคติทดี่ ี
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพนื้ บ้ำน
ผลทีค่ าดว่าจะเกิด
เด็กและเยำวชนทีเ่ ข้ำรับกำรอบรม
สำมำรถเล่นดนตรีไทยและดนตรี
พืน้ บ้ำนได้
ดัชนีชวี้ ัดความสาเร็จ
เด็กและเยำวชนผู้สนใจทีอ่ ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกัด จำนวน 14 แห่ง จำนวน
1,680 คน

BR1302X23

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิ้น
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทย
เล่นดนตรีคนละ 1
ชิ้น

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

6,200,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X24

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม
การดาเนินการ :
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ ประชำชนผ่ำน
เทคโนโลยี AR
Code QR Code,
Virtual Reality
และ 3D
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
จัดทำบัญชี จัดทำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ
2. จัดทำ
คำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ
หรือภำษำอื่นๆ
และจัดทำกำร
จำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดทำข้อมูล AR
Code และ
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
3D โบรำณวัตถุ
จัดทำเป็นสำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ทีท่ นั สมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. จัดทำระบบระบบกำรเผยแพร่
พ.ศ.2565
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
2565)
Virtual Reality จำนวน 25 แหล่ง
โบรำณสถำน ทัว่ ประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ ประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกทีส่ ุด
ครบถ้วน สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. พัฒนำเป็นแหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่ นั สมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ ให้ระบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทุกระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่ สนับสนุน ส่งเสริม
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน
นักวิชำกำร นักศึกษำ นักเรียน
นักวิจัย สื่อมวลชน และประชำชน
เป้าหมาย:
ผลผลิต:
1. จัดทำข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR
Code และ Virtual Reality
2. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้
3. ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4. ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดทำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภัณพสถำนแห่งชำติ เพือ่ ให้บริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่ นั สมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนัก
อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติให้คง
อยูส่ ืบไป

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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หรือภำษำอื่นๆ
และจัดทำกำร
จำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดทำข้อมูล AR
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
Code และ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
3D โบรำณวัตถุ
จัดทำเป็นสำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
ในรูปแบบ
แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม
โบรำณสถำน
โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ทีท่ นั สมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR
Code และ Virtual Reality
2. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
เป็นต้
ของโครงการ
3. ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4. ประชำชนทัว่ ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดทำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภัณพสถำนแห่งชำติ เพือ่ ให้บริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่ นั สมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนัก
อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซึ่ง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติให้คง
อยูส่ ืบไป
3. ประชำชนสำมำรถนำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้
ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกิจ
ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิดรำยได้
และควำมมั่นคง
4. สร้ำงควำมตระหนัก อนุรักษ์
หวงแหน และคงไว้ซึ่งมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติให้คงอยูส่ ืบไป
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่
สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถนำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกิจ ได้หลำกหลำย ก่อให้เกิด
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน
และคงไว้ซึ่งมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติให้คงอยูส่ ืบไป

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X25

โครงการ พัฒนำ
ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยัง่ ยืน (บวร
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำศักยภำพชุมชน
พ.ศ.2565
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรท่องเทีย่ วเชิง
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
วัฒนธรรมในทุกมิติ ด้วยกำรนำทุน
2565)
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดให้เกิดคุณค่ำและมูลค่ำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ ให้ชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ ฟู
เศรษฐกิจของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ ให้เกิดกำรบูรณำกำรกำร
ดำเนินงำนของหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง และผู้นำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็ง
อย่ำงยัง่ ยืน / 4. เพือ่ ให้เกิดชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ ีควำม
เข้มแข็งในทุกมิติ พร้อมเป็น
ต้นแบบควำมสำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมเป็นเจ้ำ
บ้ำนทีด่ ี และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ ขึ้น
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังบวร เพือ่ เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน ภำยใต้แนวคิด
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
เพือ่ พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนทีด่ ี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
เพือ่ ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน
(บวร On Tour)
1) จัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด 2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรท่องเทีย่ วอย่ำงเป็น
ระบบ และมีมำตรฐำน 4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
สื่อถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน
1,000 ชุมชน ทัว่ ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทุนทำง

76,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังบวร เพือ่ เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน ภำยใต้แนวคิด
“บวร On Tour”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เพือ่ พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
โครงการ
ท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนทีด่ ี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
เพือ่ ชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน
(บวร On Tour)
1) จัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด 2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรท่องเทีย่ วอย่ำงเป็น
ระบบ และมีมำตรฐำน 4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
สื่อถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน
1,000 ชุมชน ทัว่ ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้นำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว เชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ จำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) / 2. ผู้นำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ ยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ี และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ ขึ้น / 4. ทุนทำงวัฒนธรรมที่
เป็นทัง้ ภูมิสังคม ภูมิปญ
ั ญำ และ
ภูมิทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับ
ต่อยอดให้เกิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยัง่ ยืน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ ฟู
เยียวยำ ทำงเศรษฐกิจ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทุนทำงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิ
สังคมภูมิปญ
ั ญำและภูมิทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นมำต่อยอดให้

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เชิงคุณภาพ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจของชุมชนภำย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ หลังเป้
าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
จำกวิ
กฤติกำรแพร่ตร/ผลลั
ะบำดของ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** โรคติดเชื้อไวรั
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
สโคโรนำ 2019
โครงการ
(COVID-19) / 2. ผู้นำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเทีย่ วชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ ยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เป็นเจ้ำบ้ำนทีด่ ี และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ ขึ้น / 4. ทุนทำงวัฒนธรรมที่
เป็นทัง้ ภูมิสังคม ภูมิปญ
ั ญำ และ
ภูมิทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับ
ต่อยอดให้เกิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยัง่ ยืน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ ฟู
เยียวยำ ทำงเศรษฐกิจ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทุนทำงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิ
สังคมภูมิปญ
ั ญำและภูมิทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่นมำต่อยอดให้
เกิดคุณค่ำ และมูลค่ำอย่ำง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยัง่ ยืน
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิ กรรม
กำรท่องเทีย่ วชุมชนทีเ่ ป็นระบบ
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กบั ชุมชน
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภูมิใจและมีควำม
เป็นเป็นเจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และทำให้มี
ควำมเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น
4. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอย่ำงสร้ำงสรรค์
จำกทุนทำงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิ
สังคม ภูมิปญ
ั ญำ และภูมิทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุ ทำง
วัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิสังคมภูมิ
ปัญญำและภูมิทำงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมำต่อยอดให้เกิดคุณค่ำและ
มูลค่ำอย่ำงสร้ำงสรรค์

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กำรท่องเทีย่ วชุมชนทีเ่ ป็นระบบ
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ให้กบั ชุมชน
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภูมิใจและมีควำม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ เป็นเป็
เป้นาหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
เจ้ำของชุมชนจำกกำร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ใช้ฐำนข้อมูลของโครงการ
และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และทำให้มี
ควำมเป็นอยูท่ ดี่ ีขึ้น
4. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอย่ำงสร้ำงสรรค์
จำกทุนทำงวัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิ
สังคม ภูมิปญ
ั ญำ และภูมิทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุ ทำง
วัฒนธรรมทีเ่ ป็นทัง้ ภูมิสังคมภูมิ
ปัญญำและภูมิทำงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมำต่อยอดให้เกิดคุณค่ำและ
มูลค่ำอย่ำงสร้ำงสรรค์

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X26

โครงการ
สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรสำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ ที่ 7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรเพือ่
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่ สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
150 ชุมชนในพืน้ ที่
77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
5. กิจกรรม

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำและเพิม่ ศักยภำพ
พ.ศ.2565
ของชุมชนและผู้ประกอบกำร
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกำร
2565)
อบรมพัฒนำทักษะด้ำนกำร
ออกแบบ กำรผลิต เพือ่ เพิม่ คุณค่ำ
และมูลค่ำของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชย์ใน
ระดับสำกล
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกำรนำเอำทุน
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสำมำรถต่อยอดกิจกรรม
กำรท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ ทีช่ ุมชน
3. เพือ่ ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบั ท้องถิ่นนำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศ
4. เพือ่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูส่ ืบต่อไป
5. เพือ่ สร้ำงภำพลักษณ์ทดี่ ีในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย ให้เป็นทีร่ ู้จักอย่ำง
แพร่หลำยทัง้ ในและต่ำงประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต :
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่ รำยได้
3) เพิม่ กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่ กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

21,866,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรสำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ ที่ 7 จังหวัด
กำรอบรมเชิง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 2. โครงการ/การ
ตั ิกนำรเพื
(BR0101Xnn) ปฏิดบาเนิ
งานอ่ ***
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่ สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
150 ชุมชนในพืน้ ที่
77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลน์และ
ออฟไลน์
5. กิจกรรม
ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำร
จำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์
www.cpotshop.c
om
6. กิจกรรมกำร
ออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำ
ระดับชำติ จำนวน
5 ครั้ง
7. จัดทำหนังสือ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตสื่อวีดิทศั น์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนใน
ท้องถิ่น 4 ภูมิภำค
จำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่
วำงแผนและ
ติดตำมงำน

ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชย์ใน
ระดับสำกล
2. เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดกำรนำเอำทุน
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์
เป็นผลิตภัณตฑ์/ผลลั
วัฒนธรรม
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ไทย และสำมำรถต่
อยอดกิจกรรม เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
กำรท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
โครงการ
พืน้ ทีช่ ุมชน
3. เพือ่ ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบั ท้องถิ่นนำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศ
4. เพือ่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูส่ ืบต่อไป
5. เพือ่ สร้ำงภำพลักษณ์ทดี่ ีในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย ให้เป็นทีร่ ู้จักอย่ำง
แพร่หลำยทัง้ ในและต่ำงประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต :
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่ รำยได้
3) เพิม่ กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่ กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ประชำชนชำวไทยเกิดควำม
ตระหนัก เห็นคุณค่ำและมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
2. สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
ของไทยได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ
ต่อยอด เพิม่ ช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดสู่เวทีโลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
วัฒนธรรมมีรำยได้จำกกำร
จำหน่ำยสินค้ำและบริกำรด้ำน
วัฒนธรรมเพิม่ มำกขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรนำมรดก
ทำงวัฒนธรรมมำเป็นแรงบันดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ เกิด
ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรประกอบกำร
5. เกิดกำรนำเอำเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของชุมชน มำสร้ำงสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และ
สำมำรถต่อยอดส่งเสริมกิจกรรม
กำรท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ ทีช่ ุมชนทัว่ ประเทศ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X27

โครงการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์เพือ่
เพิม่ มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟท์พำว
เวอร์ (Soft
Power)
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กำรร่วมผลิต
ภำพยนตร์ หรือ
วีดิทศั น์ทมี่ ีเนือ้ หำ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และ
ควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย
ส่งเสริมกำรกำร
ท่องเทีย่ ว กำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/
เรื่อง
2. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรฯ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ ใช้วัฒนธรรมเป็นเสมือน
พ.ศ.2565
เครื่องมือซอฟท์พำวเวอร์ (Soft
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
Power) ในกำรสร้ำงอิทธิพลต่อ
2565)
ควำมคิดของประชำชนไทยได้
ภำคภูมิในควำมเป็นไทย มีคุณธรรม
จริยธรรม สร้ำงพลังบวกสร้ำง
ควำมรัก ควำมสำมัคคี หลอมรวม
จิตใจของประชำชนให้เป็นหนึง่
เดียวกัน
2. เพือ่ ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดีทศั น์ไทยให้เป็น
ระบบและกำหนดทิศทำง เพือ่ กำร
ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ให้กบั
ธุรกิจบันเทิงหรือกำรท่องเทีย่ ว
3. เพือ่ สร้ำงโอกำสให้ทกุ ภำคส่วน
ได้ร่วมมือกันในกำรทำนุบำรุงสืบ
สำนศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำง
มรดกภูมิปญ
ั ญำของชำติ รวมถึง
กำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กบั
เยำวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ และสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจให้กบั ประเทศอย่ำงยัง่ ยืน
โดยเน้นให้ประชำชน มีควำม
สมบูรณ์พูนสุขและภำคภูมิใจ
5. เพือ่ ให้บคุ ลำกรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ไทยผลิตผลงำนทีม่ ี
คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทไี่ ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล
6. เพือ่ เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
7. เพือ่ เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนสื่อ
คอนเทนท์สู่สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และทำให้ประชำชน
ตื่นตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ ขึ้น
เชิงปริมาณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ทมี่ ี
คุณภำพ มีเนือ้ หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ทมี่ ีเนือ้ หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นทีม่ ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศั น์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทัง้ ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค
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2. กำรบริหำร
และวีดิทศั น์ไทยผลิตผลงำนทีม่ ี
จัดกำรโครงกำรฯ คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทไี่ ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล
6. เพือ่ เป็นช่องทำงในกำรเผยแพร่
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
7. เพือ่ เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนสื่อ
คอนเทนท์สู่สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และทำให้ประชำชน
ตื่นตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ ขึ้น
เชิงปริมาณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ทมี่ ี
คุณภำพ มีเนือ้ หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ทมี่ ีเนือ้ หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นทีม่ ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศั น์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทัง้ ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ และธุรกิจต่อเนือ่ ง
สำมำรถจำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เป็นกำร
เพิม่ มูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ไทย และ
เป็นกำรยกระดับขีเควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิม่ มำก
ขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงำนภำพยนตร์และ
วีดิทศั น์ทมี่ ีเนือ้ หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรท่องเทีย่ ว ด้ำน
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมรัก
ชำติ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
หรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นทีม่ ีคุณค่ำ
ต่อส่วนรวมทีเ่ หมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละช่วงวัย ได้
อย่ำงมีประสิทธิผลอย่ำงต่อเนือ่ ง
อย่ำงน้อย 10 โครงกำร ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X28

โครงการ ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ให้กบั ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย
(Community
Cultural
Product of
Thailand :
CCPOT) ระดับโท
เป็นผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)
2. จัดอบรมให้
ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยง
ขยำยตลำดและ
เพิม่ ช่องทำง
กำรตลำด
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
5. จัดทำคำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ให้แก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ
อย่ำงน้อยสินค้ำละ
1 คำขอ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1 เพือ่ พัฒนำและยกระดับ
พ.ศ.2565
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
(Community Cultural Product
2565)
of Thailand (CCPOT) ระดับโท
ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand :
CPOT)
2. เพิม่ ศักยภำพของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย ด้วยกำรอบรมพัฒนำทักษะ
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต เพือ่
คุณค่ำและมูลค่ำของผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ทีส่ ำมำรถแข่งขันได้ใน
เชิงพำณิชย์ในระดับสำกล
3. เพือ่ ให้ชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ให้กบั ท้องถิ่นนำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ
ให้กบั ประเทศ
4. เพือ่ กระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตสำนึก
ในกำรอนุรักษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น
ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบต่อไป
5. เพือ่ เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่
รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่ เพิม่ ช่องทำงกำรตลำดทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ ีอยู่
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ท่องทีย่ ว) ชุมชน ให้มีมูลค่ำเพิม่
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทุน
ชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เป้าหมาย / ผลผลิต :
เชิงปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ ประเทศ รวม 7,600
รำย มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ ประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
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ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
3. กำรเชื่อมโยง
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ขยำยตลำดและ
เพิม่ ช่องทำง
กำรตลำด
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
5. จัดทำคำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ ให้แก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ
อย่ำงน้อยสินค้ำละ
1 คำขอ

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่
รู้จักอย่ำงแพร่หลำยทัง้ ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่ เพิม่ ช่องทำงกำรตลำดทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ ีอยู่
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
โครงการ
ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ท่องทีย่ ว) ชุมชน ให้มีมูลค่ำเพิม่
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทุน
ชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
เป้าหมาย / ผลผลิต :
เชิงปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ ประเทศ รวม 7,600
รำย มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ ประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดกำรต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมของชำติอันเป็น
เอกอัตลักษณ์ทไี่ ม่มีวันหมดให้เป็น
เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2. สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้สินค้ำและ
บริกำรชุมชนอันสอดรับกับ
สภำวะกำรณ์ทำงกำรตลำดมหภำค
ยัง่ ยืนทีม่ ุ่งเน้นกำรบริโภคในประเทศ
3. นำมรดกทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนทรัพย์สินทำงปัญญำ เกิด
ควำมมั่นคงยัง่ ยืนทำงวัฒนธรรม
และภำคสินค้ำและบริกำร
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
ก่อควำมมั่นคงสู่ควำมยัง่ ยืนของ
ประเทศ
5. กระตุ้นและสร้ำงกำรตระหนัก
เรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมทุกภำค
ส่วนในกำรนำทุนทำงวัฒธรรมของ
ชำติมำใช้สร้ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกิจและกำรกินดีอยูด่ ีของคน
ในชำติ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X29

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย
(Value Creation)
จำก
ฐำนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. กิจกรรมลง
สำรวจพืน้ ที่
เป้ำหมำย 10
จังหวัด
2. กิจกรรมกำร
บรรยำย Value
Creation +
Story-Telling
และรับสมัคร
ผู้ประกอบกำรที่
สนใจ
3. กิจกรรมกำรให้
คำปรึกษำ Value
Creation เพือ่
พัฒนำธุรกิจ
4. กิจกรรมกำร
จัดทำองค์ควำมรู้
และนำเสนอ 40
สินค้ำ/บริกำร
(อำหำร หัตถกรรม)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ ยกระดับและปรับ
พ.ศ.2565
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
2565)
หัตถกรรมในท้องถิ่นให้พัฒนำอย่ำง
ก้ำวกระโดด
2. เพือ่ ส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรให้เติบโตได้ในอนำคต
3. เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ สินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เรื่องรำว (Story-Telling) และกำร
สื่อสำรแบรนด์ทเี่ ป็นสำกล
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จำนวนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
จำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรทีไ่ ด้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร
หัตถกรรม)
ผลลัพธ์
1. เกิดกำรสร้ำงกระบวนกำรสร้ำง
มูลค่ำและคุณค่ำ (Value
Creation) ให้แก่สินค้ำและบริกำร
ท้องถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบกระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เรื่องรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
คุณค่ำ ซึ่งเป็นโมเดลกำรพัฒนำที่
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดห่วงโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
สินค้ำท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกับ
สินค้ำท้องถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
ญี่ปนุ่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำให้พัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรให้เติบโตได้ในอนำคต
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเรื่องรำว (Story-Telling)
และกำรสื่อสำรแบรนด์ทเี่ ป็นสำกล

50,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



(อำหำร หัตถกรรม) ท้องถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบกระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เรื่องรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
คุณค่ำ ซึ่งเป็นโมเดลกำรพัฒนำที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดห่วงโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
สินค้ำท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกับ
สินค้ำท้องถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
ญี่ปนุ่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำให้พัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรให้เติบโตได้ในอนำคต
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเรื่องรำว (Story-Telling)
และกำรสื่อสำรแบรนด์ทเี่ ป็นสำกล

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X30

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ ทีส่ ร้ำงสรรค์
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ ฟู
และพัฒนำพืน้ ที่
สร้ำงสรรค์และ
นันทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดทำ
เฟอร์นเิ จอร์
สำธำรณะเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในชุมชน
(Community
Furniture)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
๑) กิจกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made
in)
2) กิจกรรมพัฒนำ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำย่ำนเศรษฐกิจ
พ.ศ.2565
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดทำ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
แผนพัฒนำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
2565)
สร้ำงสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ ระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ ที่
ท่องเทีย่ วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจั จุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้ สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
และเข้ำมำใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์
3. เพือ่ สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
นำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทัง้ สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์ เป็น
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เป้าหมาย

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

60,000,000
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เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ ทีส่ ร้ำงสรรค์
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ ฟู
่อมั่นใน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ควำมเชื
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) และพั
ดาเนิฒนนำกำร
งาน ***
สัญจรในพืน้ ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ ฟู
และพัฒนำพืน้ ที่
สร้ำงสรรค์และ
นันทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดทำ
เฟอร์นเิ จอร์
สำธำรณะเพือ่ ใช้
ประโยชน์ในชุมชน
(Community
Furniture)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
๑) กิจกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made
in)
2) กิจกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกิจ
ย่ำนสร้ำงสรรค์
จำนวน 4 พืน้ ที่
3) กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นักสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ ทีช่ ุมชน
(Creative
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่ น
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
๑) กิจกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของย่ำนและชุมชน
(Creative Tour)
2) กิจกรรมสร้ำง
เนือ้ หำและ
ส่งเสริมธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
(Activity)
๑) กำรสำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
กำหนดแนวคิด ธีม
และรูปแบบ
ประจำปีของ
เทศกำลฯ
2) ดำเนินกำร
พัฒนำรูปแบบ
กิจกรรม โดยกำร
นำเนือ้ หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
สำหรับวันจัดงำน

งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ ที่
ท่องเทีย่ วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจั จุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจเป้ในย่
ำนเศรษฐกิจตสร้/ผลลั
ำงสรรค์
าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
สร้ำงควำมเชืของโครงการ
่อมั่น รวมทัง้ สร้ำงกำร เริ่มต้นและสิ้นสุด
รับรู้ และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
โครงการ
และเข้ำมำใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์
3. เพือ่ สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
นำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่ เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทัง้ สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์ เป็น
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)
1.พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่นอ้ ย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ ป็นย่ำนที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีด่ ีขึ้น เป็นพืน้ ทีข่ องโอกำส
ทำงธุรกิจและควำมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิม ธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่ รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน
ส่งเสริมกำรลงทุนในพืน้ ทีแ่ ละ
พัฒนำสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ ฟืน้ ฟู
พืน้ ทีเ่ ดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ทีจ่ ะส่งผลให้เป็นย่ำนเป็นที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเป็นพืน้ ทีพ่ ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ ทีส่ ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกับ
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ ทีแ่ ละ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ อันนำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ ที่ เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และอัตลักษณ์ยำ่ น
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
๑) กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ส่งเสริ
โครงการ/การ
มอัตลักษณ์
(BR0101Xnn) ของย่
ดาเนิำนและชุ
นงาน ***
มชน
(Creative Tour)
2) กิจกรรมสร้ำง
เนือ้ หำและ
ส่งเสริมธุรกิจย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
(Activity)
๑) กำรสำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
กำหนดแนวคิด ธีม
และรูปแบบ
ประจำปีของ
เทศกำลฯ
2) ดำเนินกำร
พัฒนำรูปแบบ
กิจกรรม โดยกำร
นำเนือ้ หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
สำหรับวันจัดงำน
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และทำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงำนรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถำนบัน
กำรศึกษำ
สื่อมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่นอ้ ย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
ต/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1. เกิเป้ดพืาหมาย/ผลผลิ
น้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิ
จ พธ์
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ ป็นย่ำนที่
โครงการ
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีด่ ีขึ้น เป็นพืน้ ทีข่ องโอกำส
ทำงธุรกิจและควำมเคลื่อนไหว
กิจกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกิจดั้งเดิม ธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่ รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน
ส่งเสริมกำรลงทุนในพืน้ ทีแ่ ละ
พัฒนำสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วใหม่ ฟืน้ ฟู
พืน้ ทีเ่ ดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ทีจ่ ะส่งผลให้เป็นย่ำนเป็นที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเป็นพืน้ ทีพ่ ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ ทีส่ ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกับ
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ ทีแ่ ละ
กิจกรรมสร้ำงสรรค์ อันนำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ ที่ เป็นพืน้ ทีแ่ ห่งกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงแท้จริง
3. นักออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถนำประสบกำรณ์ แนวคิด
กำรพัฒนำทักษะทีไ่ ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พนื้ ทีย่ ำ่ นสร้ำงสรรค์เป็น
พืน้ ทีอ่ อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยุกต์ต่อยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมสำมำรถนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยุกต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรก้ำว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
และบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
6. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกิจของนัก
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
บุคลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกันสู่
กำรเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดทำกิจกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบกำร นักออกแบบ ใน
พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคลื่อนไหวตื่นตัวเรื่อง

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

ควำมร่วมมือกับ
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนับสนุน
ประกอบด้วย
หน่วยงำนรัฐ ธุรกิจ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ เอกชน
โครงการ/การ
สถำนบัน
(BR0101Xnn) กำรศึ
ดาเนิกษำ
นงาน ***
สื่อมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยุกต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
สำมำรถน
ำไปพัฒนำคุตณ/ผลลั
ภำพชีพวธ์ิต
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
และพัฒนำธุรกิจได้
โครงการ
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกิจ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรก้ำว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ริง
และบนพืน้ ทีด่ ิจิทลั
6. เกิดเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกิจของนัก
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกิจ
บุคลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกันสู่
กำรเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดทำกิจกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบกำร นักออกแบบ ใน
พืน้ ทีย่ ำ่ นเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคลื่อนไหวตื่นตัวเรื่อง
ศักยภำพของพืน้ ทีแ่ ละรับทรำบถึง
ควำมเปลี่ยนแปลงของพืน้ ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของสำนักงำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบกำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ ทัง้ ในพืน้ ที่
และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรงบันดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรพัฒนำ
ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม
เรื่องรำวเอกลักษณ์ของพืน้ ทีด่ ้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่ พัฒนำ
เศรษฐกิจ และคุณภำพชีวิตในย่ำน
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนัก
ลงทุนให้เข้ำมำทำงำน สร้ำงธุรกิจ
ใหม่ หรือเกิดกำรรวมกลุ่มนัก
สร้ำงสรรค์ทแี่ ลกเปลี่ยนแนวคิด
ควำมรู้ และทักษะ รวมทัง้ กำรใช้
พืน้ ทีย่ ำ่ นเป็นพืน้ ทีท่ ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกิดโอกำส และ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่อง
ทำงกำรขำยธุรกิจสร้ำงสรรค์เพิม่ ขึ้น
4. เกิดควำมตื่นตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ ะนำแนวคิดย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ ทีอ่ ื่นๆ
ต่อไป

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และนอกพืน้ ที่ ได้รับแรงบันดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่ วกับกำรพัฒนำ
ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม
เรื่องรำวเอกลักษณ์ของพืน้ ทีด่ ้วย
สร้ำงสรรค์เพืตอ่ /ผลลั
พัฒนำพธ์
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ควำมคิ
เป้าดหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ณภำพชีวิตในย่ำน เริ่มต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เศรษฐกิจ และคุ
ของโครงการ
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนัก
โครงการ
ลงทุนให้เข้ำมำทำงำน สร้ำงธุรกิจ
ใหม่ หรือเกิดกำรรวมกลุ่มนัก
สร้ำงสรรค์ทแี่ ลกเปลี่ยนแนวคิด
ควำมรู้ และทักษะ รวมทัง้ กำรใช้
พืน้ ทีย่ ำ่ นเป็นพืน้ ทีท่ ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกิดโอกำส และ
ควำมเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่อง
ทำงกำรขำยธุรกิจสร้ำงสรรค์เพิม่ ขึ้น
4. เกิดควำมตื่นตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ ะนำแนวคิดย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ ทีอ่ ื่นๆ
ต่อไป

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X31

โครงกำรพัฒนำ
ทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)
กิจกรรม
1. กำรสำรวจขั้น
ปฐมภูมิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
เป้ำหมำยเพือ่
พัฒนำเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์
1) ดำเนินกำร
คัดเลือกพืน้ ที่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์นำร่อง
จำนวน 8 แห่ง
2) ดำเนินกำร
สำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพือ่ ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
ได้แก่ สินทรัพย์ที่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้
สถำนภำพของ
ประชำกร
สถำนภำพของ
ธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์
โอกำสในกำรฟืน้ ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ พัฒนำและยกระดับพืน้ ที่
พ.ศ.2565
เมืองทีม่ ีศักยภำพ และนำไปสู่กำร (ต.ค. 2564 – ก.ย.
เพิม่ จำนวนเมืองสร้ำงสรรค์
2565)
2. เพือ่ ดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดทำโครงกำร
และกิจกรรมนำร่องกำรพัฒนำพืน้ ที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่ พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้ หำ (story
telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพือ่ สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันนำไปสู่กำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรม
๑. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
เพือ่ พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
๑) ดำเนินกำรคัดเลือกพืน้ ที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นำร่อง จำนวน
8 แห่ง
๒) ดำเนินกำรสำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพือ่ ศึกษำศักยภำพของพืน้ ที่ ได้แก่
สินทรัพย์ทจี่ ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ สถำนภำพของประชำกร
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน

25,000,000

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



กิจกรรม
1. กำรสำรวจขั้น
ปฐมภูมิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
เป้ำหมำยเพือ่
นำเป็นเมือง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ พัฒโครงการ/การ
งสรรค์
(BR0101Xnn) สร้ดำาเนิ
นงาน ***
1) ดำเนินกำร
คัดเลือกพืน้ ที่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์นำร่อง
จำนวน 8 แห่ง
2) ดำเนินกำร
สำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพือ่ ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ ที่
ได้แก่ สินทรัพย์ที่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้
สถำนภำพของ
ประชำกร
สถำนภำพของ
ธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ
ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์
โอกำสในกำรฟืน้ ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์
Covid19 เป็นต้น
3) ดำเนินกำร
รวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพทีโ่ ดดเด่น
เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทงั้ ใน
และต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน
15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำว
ย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District
Storytelling)
จำนวน 8 พืน้ ที่
4. งำนเผยแพร่
กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

และกิจกรรมนำร่องกำรพัฒนำพืน้ ที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่ พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู
อ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
เป้า้ทหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ถ่ำยทอดและส่
งเสริมเนือ้ หำ (story เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
telling) และกำรโฆษณำ
โครงการ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพือ่ สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันนำไปสู่กำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
กิจกรรม
๑. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำย
เพือ่ พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
๑) ดำเนินกำรคัดเลือกพืน้ ที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นำร่อง จำนวน
8 แห่ง
๒) ดำเนินกำรสำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพือ่ ศึกษำศักยภำพของพืน้ ที่ ได้แก่
สินทรัพย์ทจี่ ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ สถำนภำพของประชำกร
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เป็นต้น
๓) ดำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพทีโ่ ดดเด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทงั้ ในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พืน้ ที่
4. งำนเผยแพร่กจิ กรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่ พืน้ ทีเ่ มืองสร้ำงสรรค์
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output)
1. เพิม่ พืน้ ทีพ่ ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดทีน่ ำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพือ่ ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดทีด่ ำเนินงำนต่อเนือ่ งจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพืน้ ที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทัง้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนักท่องเทีย่ วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ทีแ่ ห่งกำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำย่ำน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ สร้ำโครงการ/การ
งสรรค์สู่เมือง
(BR0101Xnn) สร้ดำาเนิ
นงาน
งสรรค์
อย่ำ***
งมี
ส่วนร่วม จำนวน
15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำว
ย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District
Storytelling)
จำนวน 8 พืน้ ที่
4. งำนเผยแพร่
กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่ พืน้ ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

ส่วนร่วม จำนวน 15 พืน้ ที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พืน้ ที่
4. งำนเผยแพร่กจิ กรรมเครือข่ำย
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
5. กำรเพิ
ม่ พืน้ ทีเ่ มืองสร้
ำงสรรค์
ของโครงการ
เริ
่
ม
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
เป้าหมาย
โครงการ
ผลผลิต (Output)
1. เพิม่ พืน้ ทีพ่ ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดทีน่ ำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพือ่ ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดทีด่ ำเนินงำนต่อเนือ่ งจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพืน้ ที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
รวมทัง้ สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนักท่องเทีย่ วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิม่ พืน้ ทีแ่ ห่งกำรเป็นจุดหมำย
ปลำยทำงของนักท่องเทีย่ ว
ส่งเสริมกำรท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศให้โดดเด่นและมีเอกลักษณ์
และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเทีย่ วที่
เปลี่ยนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภัย
3. เพือ่ ให้จังหวัดเมืองรองสำมำรถ
นำองค์ควำมรู้และทุนทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น มำสร้ำง
Story Telling
ทีส่ ำมำรถพัฒนำเป็นแบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่ อบโจทย์
แนวโน้มกำรบริโภคของตลำด และ
กำรท่องเทีย่ วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดพืน้ ทีเ่ มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทย์ต่อ
เป้ำหมำยขับเคลื่อนพืน้ ทีเ่ มือง
เศรษฐกิจ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20
ปี และโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
ทีส่ ำมำรถขยำยผลไปยังพืน้ ทีอ่ ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของ
พืน้ ที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งท่องเทีย่ ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ นำไปสู่กำรลงทุน และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ท้องถิ่น
3. เกิดแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของกำร
ท่องเทีย่ ว และกำรสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชุมชน
4. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดทำ
กิจกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

นำองค์ควำมรู้และทุนทำง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น มำสร้ำง
Story Telling
ทีส่ ำมำรถพัฒนำเป็นแบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่ อบโจทย์
กำรบริโภคของตลำด
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ แนวโน้
เป้ามหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพและ
ธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
วเชิงสร้ำงสรรค์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** กำรท่องเทีย่ ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
โครงการ
1. เกิดพืน้ ทีเ่ มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทย์ต่อ
เป้ำหมำยขับเคลื่อนพืน้ ทีเ่ มือง
เศรษฐกิจ ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20
ปี และโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
ทีส่ ำมำรถขยำยผลไปยังพืน้ ทีอ่ ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวของ
พืน้ ที่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งท่องเทีย่ ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ นำไปสู่กำรลงทุน และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ท้องถิ่น
3. เกิดแหล่งท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ ขึ้น
ส่งผลให้เกิดกำรขยำยตัวของกำร
ท่องเทีย่ ว และกำรสร้ำงรำยได้
ให้แก่ชุมชน
4. สร้ำงควำมตื่นตัวและควำม
เคลื่อนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกิจสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดทำ
กิจกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับกำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ ทีส่ ู่กำรเป็นเมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกัน และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยให้เป็นเจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X32

โครงการ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
องค์กรภำคีและ
เครือข่ำยวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งท่องเทีย่ ว
ทำงวัฒนธรรม
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำน
มหกรรม
วัฒนธรรมแห่งชำติ

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
ปีงบประมำณ
1. มีกำรดำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
พ.ศ.2565
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ์ สืบ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม
2565)
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นแบบอย่ำง
ทีด่ ี
3. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ดำเนินงำนวัฒนธรรมสอดคล้องกับ
นโยบำยวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น
และระดับชำติ
4. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมเป็นที่
รู้จักในวงกว้ำง
5. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร
และกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
6. ชุมชนได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้
เป็นทีร่ ู้จักแก่ประชำชนทัว่ ไป
7. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย
9 เส้นทำง 8 วิถีทตี่ ้องชิม
8. ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในพืน้ ทีใ่ นกำรจัดกิจกรรม
ถนนสำยวัฒนธรรมเพือ่ ต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรม
9. ถนนสำยวัฒนธรรมเป็นพืน้ ทีใ่ ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้
และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั
ประชำชนในพืน้ ที่ นำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกีย่ วกับมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมให้ประชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมมีพนื้ ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม
และพัฒนำทักษะให้แก่เด็ก
เยำวชน และประชำชนทัว่ ไป เพือ่
เป็นกำรอนุรักษ์ สืบสำนมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืน
13. มีการเผยแพร่มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน
เจ้าของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม"

160,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



9. ถนนสำยวัฒนธรรมเป็นพืน้ ทีใ่ ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ของโครงการ
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั
ประชำชนในพืน้ ที่ นำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกีย่ วกับมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมให้ประชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมมีพนื้ ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม
และพัฒนำทักษะให้แก่เด็ก
เยำวชน และประชำชนทัว่ ไป เพือ่
เป็นกำรอนุรักษ์ สืบสำนมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมทีย่ งั่ ยืน
13. มีการเผยแพร่มรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชมุ ชน
เจ้าของมรดกภูมปิ ญ
ั ญาทาง
วัฒนธรรม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X33

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ ต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรคัดเลือก
พืน้ ที่
1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้ งต้น
จำกกำรศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูล
และเอกสำรจำก
กลุ่มเป้ำหมำย
1.2 แต่งตั้ง
คณะทำงำน
1.3 กำรลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษำ/
วิเครำะห์ข้อมูล
ชุมชนในพืน้ ที่
1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ ทีท่ เี่ ข้ำ
ร่วมโครงกำร
1.5 กำร
ประชุม
คณะทำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ ทีท่ เี่ ข้ำ
ร่วมโครงกำร /
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนังสือแจ้งชุมชน/
หน่วยงำนที่

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ นำแนวคิดในกำรเพิม่ มูลค่ำ
พ.ศ.2565
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม (ต.ค. 2564 – ก.ย.
มำใช้พัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณะ ให้
2565)
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ ให้เกิดกำรเรียนรู้
และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั ประชำชน
ในพืน้ ที่ นำไปสู่กำรเพิม่ รำยได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. เพือ่ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่นคงและ
ยัง่ ยืนทัง้ ทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมให้กบั ชุมชน
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดกำรพัฒนำและเพิม่ มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณะให้เยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ กำรเรียนรู้และกำร

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

30,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้ งต้น
จำกกำรศึกษำ
วิเครำะห์ข้อมูล
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ และเอกสำรจำก
โครงการ/การ
เป้ำนหมำย
(BR0101Xnn) กลุด่มาเนิ
งาน ***
1.2 แต่งตั้ง
คณะทำงำน
1.3 กำรลง
พืน้ ทีเ่ พือ่ ศึกษำ/
วิเครำะห์ข้อมูล
ชุมชนในพืน้ ที่
1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ ทีท่ เี่ ข้ำ
ร่วมโครงกำร
1.5 กำร
ประชุม
คณะทำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ ทีท่ เี่ ข้ำ
ร่วมโครงกำร /
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนังสือแจ้งชุมชน/
หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพพืน้ ที่
(จัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิกำรจัดทำ
แผนพัฒนำในพืน้ ที)่
3. กำรทดสอบ
กำรจัดกิจกรรม
เพือ่ กำรท่องเทีย่ ว
4. กำรจัดทำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศั น์แนะนำ
โครงกำรฯ)
5. กำรติดตำม
และสรุปกำร
ดำเนินงำน
5.1 ลงพืน้ ที่
ติดตำมกำรทำงำน
, 5.2
เอกสำรรำยงำน
ผลจำกชุมชน
6. กำรจัดงำน
เปิดตัวพืน้ ที่/ งำน
แถลงข่ำว
6.1 มอบโล่ยก
ย่องเชิดชูเกียรติ,
6.2 กำรจัดแสดง
นิทรรศกำรและ
ผลงำน
7. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

และกำรท่องเทีย่ ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบั ประชำชน
ในพืเป้
น้ ทีา่ หมาย/ผลผลิ
นำไปสู่กำรเพิตม่ /ผลลั
รำยได้พขธ์อง
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ชุมชนและท้ของโครงการ
องถิ่น
เริ่มต้นและสิ้นสุด
2. เพือ่ กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
โครงการ
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยัง่ ยืน
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่นคงและ
ยัง่ ยืนทัง้ ทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมให้กบั ชุมชน
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
1. เกิดกำรพัฒนำและเพิม่ มูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ ทีส่ ำธำรณะให้เยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือเป็นพืน้ ทีท่ ำง
วัฒนธรรม เพือ่ กำรเรียนรู้และกำร
ท่องเทีย่ ว เพือ่ ส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้กบั ประชำชนในพืน้ ที่
อีกทัง้ จะนำมำสู่กำรเพิม่ รำยได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. ประชำชนมีควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้
ทำงเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X34

โครงการ
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพือ่ ต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
ดำเนินโครงกำร
ผ่ำนกำรพัฒนำ
เยำวชน เครือข่ำย
ตลอดจน
ประชำชนผู้สนใจ
ในงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย
โดยกำรพัฒนำ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์
และกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบและ
สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ทแี่ สดง
ถึงอัตลักษณ์
ท้องถิ่น ภำยใต้
กรอบแนวคิดทำง
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ เพือ่ เป็น
พืน้ ฐำนในกำร
ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์สู่สำกล
เสริมศักยภำพใน
ด้ำนกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกิจ
ให้กบั จังหวัดและ
เป็นหนทำง
นำไปสู่ประเทศที่
ขับเคลื่อนด้วย
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ต่อไป

เป้าหมาย
ปีงบประมำณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำน
พ.ศ.2565
กำรออกแบบทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนในท้องถิ่น
2565)
(อย่ำงน้อย จังหวัดละ 1 ครั้ง/ 3
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบทีเ่ กิดจำกกำรต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดนำร่อง ทีม่ ี
รูปแบบสวยงำม ทันสมัย มีแนวโน้ม
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่ำงชัดเจน (อย่ำงน้อย
อำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3
จังหวัด มี 28 อำเภอ)

7,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X35

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเห็น
เกีย่ วกับแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดนำร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ
คือ จังหวัดกระบี่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย
1) จัดกิจกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทัศน์ภำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเป็นเมือง
ศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่ วกับประโยชน์
ทัง้ ด้ำนเศรษฐกิจ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกัน
ผลักดันให้เป็น
เมืองศิลปะร่วมกับ
เครือข่ำยศิลปิน
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

เป้าหมาย
1. เกิดพืน้ ทีศ่ ิลปะเพือ่ กำรเรียนรู้
สำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ ไป ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตสำนึกรักและภำคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยัง่ ยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ ที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับท้องถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

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

20,605,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X36

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ดาเนินการ
1. พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
นักออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซั่น 6
ให้นกั ออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ ที่
ชุมชนและนำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซน์ไปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ ให้กบั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บูรณำ
กำรกำรทำงำน
ร่วมกันระหว่ำงนัก
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน
2. พัฒนำทักษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ ฐำน
ผสมผสำนกับมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกิด
กำรจำหน่ำยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ ทีก่ ำรท่องเทีย่ ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กัน

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนเรข
ศิลป์ ไม่นอ้ ยกว่ำ ๕ ครั้ง
๒. บันทึกเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟิก ไม่นอ้ ยกว่ำ 8 ตอน
3. งำนด้ำนเรขศิลป์ถูกใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน
ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตั ิจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
กำรสร้ำงเสน่หจ์ ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ ที่ ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์)
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่

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

8,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

กำรท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย

BR1302X37

โครงการ
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
(Creative and
Cultural
Tourism)
กิจกรรม
1. สำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเทีย่ วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ ีควำม
น่ำสนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบ่งประเภทของ
สินค้ำและบริกำร
Happy Model
กินดี อยูด่ ี ออก
กำลังกำยดี และ
แบ่งปันสิ่งดีๆ
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัย
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดทำข้อมูล
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Content) อำทิ
ชุมชนสร้ำงสุข
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรท้องถิ่น
เพือ่ สุขภำพ เป็น
ต้น
3. กิจกรรมระดม
ควำมคิดเห็นใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน
หน่วยงำน
พันธมิตร (Co
Creation) อำทิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร

เป้าหมาย :
ปีงบประมำณ
1. เพือ่ สร้ำงมูลค่ำเพิม่ ให้กบั สินค้ำ
พ.ศ.2565
และบริกำรท่องเทีย่ ว โดยกำร
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
สร้ำงสรรค์เรื่องรำว กิจกรรมหรือ
2565)
ผลิตภัณฑ์จำกภูมิปญ
ั ญำดั้งเดิม
ของแหล่งท่องเทีย่ ว ทัง้ ด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม สถำปัตยกรรม
อำหำร และวิถีชีวิตของคนใน
ท้องถิ่น
2. เพือ่ ผลักดันให้เจ้ำของแหล่ง
ท่องเทีย่ ว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร
กำรท่องเทีย่ วด้วยภูมิปญ
ั ญำ
ท้องถิ่นและทุนทำงวัฒนธรรม
3. เพือ่ เพิม่ ขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำของแหล่งท่องเทีย่ ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรนำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริม
กำรท่องเทีย่ ว
ผลผลิต : จำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงท่องเทีย่ วทีไ่ ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พืน้ ที่
ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรท่องเทีย่ ว ผู้
ประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเทีย่ วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

58,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สินค้ำและบริกำร
Happy Model
กินดี อยูด่ ี ออก
กำลังกำยดี และ
แบ่งปันสิ่งดีๆ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ตำมมำตรฐำน
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ควำมปลอดภัย
และสุขอนำมัย
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดทำข้อมูล
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Content) อำทิ
ชุมชนสร้ำงสุข
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรท้องถิ่น
เพือ่ สุขภำพ เป็น
ต้น
3. กิจกรรมระดม
ควำมคิดเห็นใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน
หน่วยงำน
พันธมิตร (Co
Creation) อำทิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ท่องเทีย่ ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ท่องเทีย่ ว
โปรแกรม
ท่องเทีย่ วตัวอย่ำง
เพือ่ นำเสนอขำย
เป็นต้น
4. กิจกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ท่องเทีย่ วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Product
Testing) โดยนำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจท่องเทีย่
และสื่อมวลชน
ร่วมทดสอบ อำทิ
บริษัทนำเทีย่ ว
บริษัททัวร์ ไกด์
ท้องถิ่น Blogger
Celebrity เป็น
ต้น
5. จัดทำระบบ
ฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
ทัง้ แบบ Online
และ Offline
เพือ่ ให้หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง /

แหล่งและบริกำรท่องเทีย่ ว ผู้
ประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเทีย่ วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
ของโครงการ
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ วในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

โปรแกรม
ท่องเทีย่ วตัวอย่ำง
เพือ่ นำเสนอขำย
เป็นต้น
4. กิจกรรม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ทดสอบสิ
โครงการ/การ
นค้ำ
(BR0101Xnn) ท่อดงเที
าเนิย่ นวเชิ
งานง ***
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
(Product
Testing) โดยนำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกิจท่องเทีย่
และสื่อมวลชน
ร่วมทดสอบ อำทิ
บริษัทนำเทีย่ ว
บริษัททัวร์ ไกด์
ท้องถิ่น Blogger
Celebrity เป็น
ต้น
5. จัดทำระบบ
ฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำท่องเทีย่ ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model
ทัง้ แบบ Online
และ Offline
เพือ่ ให้หน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง /
นักท่องเทีย่ ว /
ประชำชนทัว่ ไป
ได้นำไปใช้อ้ำงอิง
และเป็นข้อมูล
นำเสนอขำยต่อไป
6. เพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy
Model เพือ่ ต่อ
ยอดกำรทำงำน
และเพิม่ มูลค่ำเพิม่
ให้กบั สินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้ แบบ
Online และ
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมสำเร็จของ
โครงกำรฯ

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

และเพิม่ มูลค่ำเพิม่
ให้กบั สินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
กำรตลำดทัง้ แบบ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
Online และ
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมสำเร็จของ
โครงกำรฯ

กระทรวงศึกษำธิกำร

BR1302X38

โครงการ
เสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพือ่ ส่งเสริม
ควำมรักควำม
ผูกพันและ
รำกเหง้ำท้องถิ่น
ของตนเอง
กิจกรรม
ดาเนินการ
1) พัฒนำ
หลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนรู้
(หลักสูตรระดับชั้น
เรียน) ทุกระดับ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
ประเพณีทอ้ งถิ่น
เชิงบูรณำกำรโดย
ใช้พนื้ ทีเ่ ป็นฐำน

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

เป้าหมาย :
ปีงบประมำณ
1) ผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ มี
พ.ศ.2565
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะ
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
2565)
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้ งถิ่น
รักและผูกพันกับรำกเหง้ำท้องถิ่น
ของตน
2) ครูผู้สอนมีทกั ษะและสมรรถนะ
ในกำรผลิตสื่อ เทคนิคกำรสอนกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
ประเพณีทอ้ งถิ่น รวมถึงกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สมัยใหม่ ในกำรเสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนศิลปวัฒนำ
ธรรม
ผลผลิต :
1) ผู้เรียนทุกระดับเข้ำใจและเข้ำถึง
เกีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์ ประเพณีทอ้ งถิ่น มี
ควำมรักควำมผูกพัน กับรำกเหง้ำ
ท้องถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับชั้นเรียนทุกระดับที่
พัฒนำผู้เรียนมีสมรรถนะ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
2) พัฒนำแนวทำง ผลลัพท์ :
กำรจัดกำรเรียน 1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้ำน
กำรทุกระดับที่
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกับ
พัฒนำผู้เรียนให้มี รำกเหง้ำท้องถิ่นของตนเอง
ควำมรู้ ทักษะ
2) ครูมีทกั ษะและสมรรถนะในกำร
และสมรรถนะ
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ ในและนอก
ศิลปวัฒนธรรม
ห้องเรียน
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้ งถิ่น
รักและผูกพันกับ
รำกเหง้ำท้องถิ่น
ของตนท
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณำกำรโดยใช้
พืน้ ทีเ่ ป็นฐำน ทัง้
ในและนอก
ห้องเรียน

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

78,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1



กำรจัดกำรเรียน
กำรทุกระดับที่
พัฒนำผู้เรียนให้มี
ควำมรู้ ทักษะ
และสมรรถนะ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
ด้ำน
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้ งถิ่น
รักและผูกพันกับ
รำกเหง้ำท้องถิ่น
ของตนท
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์
ประเพณีทอ้ งถิ่น
ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณำกำรโดยใช้
พืน้ ทีเ่ ป็นฐำน ทัง้
ในและนอก
ห้องเรียน

1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกับ
รำกเหง้ำท้องถิ่นของตนเอง
2) ครูมีทกั ษะและสมรรถนะในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ ในและนอก
ของโครงการ
ห้องเรียน

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

เป้าหมาย :
1. ตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรปลดล็อคเพือ่ ให้เกิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพือ่
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทุกภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ร่วมกันจำกทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐทีเ่ ป็นเจ้ำของ
สถำนทีใ่ นกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ ในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค

BR1302X39

ปลดล็อคเพือ่ ให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพือ่
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

MS4

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X40

ปลดล็อคเพือ่ ให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพือ่
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

เป้ำหมำย :
๑. ตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ ขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรปลดล็อคเพือ่ ให้เกิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพือ่
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทุกภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
๒. จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ร่วมกันจำกทุกภำคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
๓. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐทีเ่ ป็นเจ้ำของ
สถำนทีใ่ นกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ ในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

MS4

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชวี ิตทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ดา้ นสุขภาพ เพือ่ พัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

-

BR1303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7)

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพืน้ ที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพืน้ ที่ทุกชุมชน
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำอำเภอ
ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ
จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
จัดให้มีถนนกีฬำ
สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมตื่นตัวเรื่องกำรออกกำลังกำยด้วยสื่อที่เหมำะสม

ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64- ธ.ค. 65
ต.ค. 63 - 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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรออกกำลังกำยเล่นกีฬำ หรือกำรแข่งขันกีฬำในทุกโครงกำร/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE)
ของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9)

จัดให้มีนักส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10) พัฒนำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกกำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปฏิรปู การทางานด้านความรอบรู้ดา้ นสุขภาพแบบองค์รวม

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัดทำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ
สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies
จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
เชื่อมโยงกำรพัฒนำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกกำลังกำย (Calories credit)

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

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอำเภอ
จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำตั้งแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำท้องถิ่น
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน
จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ

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 - ก.ย. 65

สร้ำงระบบกำรพิจำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

จัดทำระบบพัฒนำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว (Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ (Athlete
pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for
Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมภิ าค (TISS: Thailand Institute of Sport
Science หรือ Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 5

MS 4
MS 3.1

MS 3.2

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

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

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn
แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X01
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ
กำรออกกำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง (Virtual
Sport Project)

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร

55,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS 1.7

ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
ดโรค NCDsตและ
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน กำรเกิ
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
เมื
อ
่
ร่
ำ
งกำยแข็
ง
แรงก็
เ
ป็
น
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
2019 (COVID – 19)
เกี่ยวข้อง
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
สนั
บสนุนและจู
งใจให้
โครงกำร
(outcome)
ประชำชนออกก
งกำย
1) ประชำชนหันำลั
มำใส่
ใจ
อย่
ำ
งสม่
ำเสมอเพิ
ม
่
สูงขึ้น
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
4)
งเที่ยว
กำยกระทรวงกำรท่
กำรออกกำลังอกำย
และกี
ฬ
ำสำมำรถใช้
เ
และเล่นกีฬำ ทำให้มป็ี น
ข้สุอขภำพร่
มูลประกอบกำรจั
ดทำ
ำงกำยแข็งแรง
นโยบำยขั
บ
เคลื
อ
่
นกำร
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
พัผ่อฒนคลำย
นำเศรษฐกิ
จและกำร
และสำมำรถใช้
พัสติฒปนำประเทศได้
อย่ำำงสรรค์
งมี
ญ
ั ญำในทำงสร้
ประสิ
ท
ธิ
ภ
ำพ
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X02 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม เป้
ำหมำย
62,550,000 - โครงกำร
MS 1.8
กำรป้
องกันกำรแพร่ระบำด ต.ค. 63 - ก.ย. 65
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ
กำรกีฬำเพือ่ กระตุ้นกำร 1.
เด็
ก
เยำวชน
และ
ที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
จั
ด
สรร
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
ท่องเที่ยว
ประชำชนทั
่วไป – 19)
ตำม พรบ. 64
2019 (COVID
2.
นั
ก
ท่
อ
งเที
ย
่
วทั
ง
้
ชำวไทย
(2,550,000)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และชำวต่
ำ
งชำติ
- เสนอขอตัง้
และภำคเอกชนในกำร
พืสนัน้ บทีสนุ
่ที่ดนำเนิ
น
กำร:
งบประมำณ
และจูงใจให้
พืประชำชนออกก
น้ ที่ที่ดำเนินกำรทั
ในปี 65 (60,000,000)
ำลัง่วกำย
ประเทศ
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
ควำมส
ำเร็จของโครงกำร
4) กระทรวงกำรท่
องเที่ยว
สร้
ำ
งภำพลั
กษณ์และสร้
และกีฬำสำมำรถใช้
เป็นำง
ควำมเชื
อ
่
มั
น
่
ให้
แ
ก่
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นันโยบำยขั
กท่องเทีบ่ยวเคลืและกระตุ
่อนกำร ้นให้
เกิ
ด
กำรเดิ
น
ทำงท่
องเที่ยว
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
ในประเทศ
รวมถึ
ง
พัฒนำประเทศได้อเป็ย่ำนงมี
สืประสิ
่อกลำงในกำรสร้
ทธิภำพ ำง
ควำมสัมพันธ์ ที่ดีอันจะ
นำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจ
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ มีระเบียบวินัยมี
น้ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ดำรงชีวติ อยู่รว่ มกันอย่ำงมี
ควำมสุข และรู้จักใช้เวลำ
ว่ำงให้เป็นประโยชน์

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X03
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกกำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES
CREDIT CHALLENGE) ปี
2565 (เริ่ม ) งบประมำณ
72,000,000 บำท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65

72,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

MS 1.10

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมพลศึกษำ

BR1303X04

โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

กรมพลศึกษำ

BR1303X05

โครงกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บำ้ น
(1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กรมพลศึกษำ

BR1303X06

โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจและ
กระแสควำมตื่นตัวด้ำนกำร
กีฬำและกำรออกกำลังกำย

กรมพลศึกษำ

BR1303X07

โครงกำรพัฒนำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพืน้ ฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรดำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ ให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X08

โครงกำรพัฒนำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
(กำรกีฬำแห่งประเทศไทย)
กำรดำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ ให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ผลลั
พธ์ของ ำ ม.ค. 64- ธ.ค. 65
มีผลประโยชน์
เจ้ำหน้ำที่พ/ลศึ
กษำประจ
โครงกำร
ในทุ
กจังหวั(outcome)
ดและทุกอำเภอ
1)ทำหน้
ประชำชนหั
ำที่ส่งเสรินมมำใส่ใจ
สุขภำพ
วยกิ
จกรรมทำง
สนั
บสนุนด้ให้
ประชำชนได้
กำย กำรออกก
ำลันงกีกำย
ออกก
ำลังกำย เล่
ฬำ
และเล่วนมกิกีฬจกรรม
ำ ทำให้มี
และร่
ำงกำยแข็งแรง
นัสุขนภำพร่
ทนำกำร
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
กำรด
นกำรจัดกิจำงสรรค์
กรรม ม.ค. - ธ.ค. 65
สติปญ
ั ำเนิ
ญำในทำงสร้
ส่เพืงอ่เสริ
ม
กำรออกก
ำลั
ง
กำรพัฒนำประเทศกำย
และเล่
นกีฬำ ตำมควำม
2) ประชำชนมี
ควำม
สนใจของท้
งถิ่น ในทุลด
ก
คล่องแคล่วอ(Active)
หมู
่บำ้ นทั
่วประเทศ
กำรเกิ
ดโรค
NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้
องกันกำรแพร่
กำรประชำสั
มพันธ์เพืรอะบำด
่
ม.ค. - ธ.ค. 65
ของโรคติ
ด
เชื
้อไวรัสโคโรน่ำ
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
(COVID – 19)
ตื2019
่นตัวในกำรออกก
ำลังกำย
3)
ควำมร่
และเล่นกีฬวมมื
ำ อจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
ผู4)้ตกระทรวงกำรท่
ัดสินกีฬำขั้นพืน้ อฐำนที
งเที่ย่ ว ม.ค.64 - ธ.ค. 65
ได้
ร
บ
ั
กำรพั
ฒ
นำตำม
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
มำตรฐำนของแต่
ละชนิ
ข้อมูลประกอบกำรจั
ดทดำ
กีนโยบำยขั
ฬำ สำมำรถน
ำควำมรู
บเคลื่อนกำร ้
ควำมสำมำรถไป
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
ดพัำเนิ
นงำนทำงด้ำอนกำร
ฒนำประเทศได้
ย่ำงมี
ตัประสิ
ดสินทกีธิฬภำำพ

จำนวน 59 หลักสูตร
30 คน /หลักสูตร
= 1,770 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

448,883,800 - โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร
ตำม พรบ. 64
(167,075,800)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65
(281,808,000)

MS1.4, MS1.5,
MS 1.6 และ
MS1.9

750,820,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.4

12,258,600

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.7

27,647,900

โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564 (1,714,500)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
(25,933,400)

MS3.4

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

MS 3.4

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X09

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
1. จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอำเภอ
กำรดำเนินงำน
1. วิเครำะห์คุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพัฒนำ
นักกีฬำ
2. จัดทำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียนกำร
สอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำ
ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ร่วมกับ สพฐ.
และมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนกีฬำในสังกัด
สพฐ. และ อปท.

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

โครงกำร
กำรพัฒนำสำหรับผู้เป็น
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พัฒนำเป็นนักกีฬำอำชีพ
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้ที่
เป็นนักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำร่อง
ในปี 2565)
กำรดำเนินงำน
1. จัดทำหลักสูตรเฉพำะ
เพือ่ รองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวิทยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

BR1303X10

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
หลักสูตรมำตรฐำนของกำร
โครงกำร
(outcome)
เรียนกำรสอนและกำร
1) ประชำชนหั
ฝึกซ้อมกีฬนำมำใส่
ระดัใบจ
สุขภำพ
ด้วยกิจกกรรมทำง
ประถมศึ
ษำและ
กำย กำรออกก
งกำย
มัธยมศึำลั
กษำ
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัเป้ฒำหมำย
นำประเทศได้
ำงมี ต.ค. 64 - มิ.ย. 65
: เพือ่ พัอฒย่นำ
ประสิ
ท
ธิ
ภ
ำพ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรปู แบบเหมำะสม
สำหรับผู้เป็นนักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี
(หลักสูตรควบระดับ
ปริญญำตรี 2 ปริญญำ) /
(หลักสูตรสหวิทยำกำร) /
(หลักสูตรปริญญำตรีควบ
ปริญญำโท) ให้เป็นไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ
ผลผลิต :
มีหลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ ระดับปริญญำ
ตรี ที่เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

5,000,000

- โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬำ
ในทุกอำเภอ
MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพำะ
สำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำตั้งแต่
ระดับปริญญำตรี

1,139,700

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS3.2

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
ผลลั
พธ์ : /ผลลัพธ์ของ
ผูโครงกำร
้เป็นนักกี(outcome)
ฬำได้รบั กำร
นมำใส่ใจ น
พั1)ฒประชำชนหั
นำศักยภำพในกำรเป็
ด้วยกิ
นัสุขกภำพ
กีฬำอำชี
พ จเข้กรรมทำง
ำสู่
กำย
กำรออกก
เส้
นทำงกี
ฬำอำชีำลัพงกำย
และเล่
มี
(จั
ดให้มนีหกีลัฬกำสูทตำให้
รเฉพำะ
ขภำพร่
สสุำหรั
บผู้ทำงกำยแข็
ี่เป็นนักกีงฬแรง
ำ
่เป็นสุถขึง
ตัส่ง้ ผลให้
แต่ระดัมีจบิตปริใจที
ญญำตรี
ผ่อญนคลำย
และสำมำรถใช้
ปริ
ญำเอกโดยออกแบบ
สติปกสูญ
ั ตญำในทำงสร้
หลั
รเฉพำะและำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒำหรั
นำประเทศ
เหมำะสมส
บผู้ที่เป็น
ควำม
นั2)กประชำชนมี
กีฬำอำชีพหรื
อมี
งแคล่ว่จ(Active)
ศัคล่กอยภำพที
ะพัฒนำเป็ลดน
โรค พNCDs
นักำรเกิ
กกีฬดำอำชี
และจัและ
ดกำร
เมืย่อนกำรสอนหลั
ร่ำงกำยแข็งแรงก็
เรี
กสูตเรป็น
กำรป้องกัำหรั
นกำรแพร่
เฉพำะส
บผู้ที่เป็นระบำด
นัของโรคติ
กกีฬำในดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019น(COVID
สถำบั
อุดมศึกษำ– 19)
(นำร่อง
3) ควำมร่
ในปี
2565)วมมืหรืออจำกภำครั
ตั้งแต่ ฐ
และภำคเอกชนในกำร
ระดั
บมัธยมปลำย)
สนับสนุนและจูงใจให้
โครงกำร
จัดให้มีผู้นำกีฬำประจำ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ประชำชนออกกำลังกำย
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำ
ท้องถิ่น ตำบลละ 1 คน
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
ท้องถิ่น
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
กิจกรรม
15,000 บำท/คน/เดือน
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
พัฒนำผู้นำกีฬำของท้องถิ่น (ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
ให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬำเพือ่
กำหนดเป็นกำรทำงำนใน
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
ควำมเป็นเลิศที่ได้มำตรฐำน ลักษณะไม่ประจำ) ปี 65
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
ผ่ำนกำรรับรองโดย
จำนวนตำบลละ 1 คน (25
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
สมำคมกีฬำแห่งประเทศไทย จังหวัด 3,054 ตำบล) เป็น
ประสิทธิภำพ
เงิน 549,720,000 บำท
2. พิจำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำกกำร
แข่งขันของนักกีฬำ เป็น
ส่วนหนึ่งของผลกำรเรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดทำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยและสมำพันธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สมำพันธ์กีฬำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์
ผู้สอน

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X11

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X12

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
Sport: OTOS) โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ ควำมเป็นเลิศระดับ
ตำบล
กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
จังหวัดและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละตำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพือ่ กำร
ฝึกซ้อม
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
ในพืน้ ที่ ซึ่งจะพัฒนำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ

1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ ใน ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ท้องถิ่นใน 25 จังหวัด
(จังหวัดเชียงรำย เชียงใหม่
น่ำน นครพนม ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี
บุรรี มั ย์ ชัยภูมิ นครรำชสีมำ
ศรีสะเกษ ชลบุรี จันทบุรี
กรุงเทพ นครปฐม
สุพรรณบุรี กำญจนบุรี
รำชบุรี พัทลุ, สงขลำ ยะลำ
สตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต)
แห่งละ 50,000 บำท (25
จังหวัด 3,054 ตำบล)

549,720,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 3.3

152,700,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 1.4

มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ ควำมเป็นเลิศระดับ
ตำบล
กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
งหวัดและท้องถิ่นาเนิ
มี นงาน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ จัโครงการ/การด
บทบำทในกำรเลื
อ
กชนิ
ด
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
กีฬำ ที่แต่ละตำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพือ่ กำร
ฝึกซ้อม
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
ในพืน้ ที่ ซึ่งจะพัฒนำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ ควำมเป็นเลิศ

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพั
ถนนกี
ฬำนฒำร่นำประเทศ
อง ใน
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ท้2)อประชำชนมี
งถิ่นใน 25 จัคงวำม
หวัด
คล่งอหวังแคล่
(Active)
ลด
(จั
ดเชียวงรำย
เชียงใหม่
กำรเกิ
ดโรค NCDs
และ น
น่ำน นครพนม
ขอนแก่
ร่ำงกำยแข็อุงดแรงก็
อุเมืบ่อลรำชธำนี
รธำนีเป็น
ระบำด
บุกำรป้
รรี มั ย์องกัชัยนภูกำรแพร่
มิ นครรำชสี
มำ
ของโรคติ
้อไวรั
ศรีสะเกษดเชืชลบุ
รี จัสนโคโรน่
ทบุรี ำ
กรุ2019
งเทพ(COVID
นครปฐม– 19)
อจำกภำครั
สุ3)พควำมร่
รรณบุรวี มมื
กำญจนบุ
รี ฐ
และภำคเอกชนในกำร
รำชบุ
รี พัทลุง สงขลำ ยะลำ
สนั
สตูบลสนุตรันงและจู
กระบีงใจให้
่ ภูเก็ต)
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X13

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
จัดให้มีถนนกีฬำ
กำหนดให้ทุกจังหวัดมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แห่ง
โดยกำหนดชนิดกีฬำและ
พืน้ ที่
ที่จะดำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวัย รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิ ำรและกลุ่มพิเศษ
กำรดำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกกำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพือ่ ให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น
สตรีทบำสเกตบอล
แบดมินตันกลำงแจ้ง
ตะกร้อแอโรบิค จักรยำน

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X14

โครงกำร
ท้องถิ่นใน 77 อำเภอ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง (อำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ)
นักกีฬำ
ประกอบด้วย กีฬำบังคับ 2
กิจกรรม
ชนิดกีฬำ กีฬำสำกล 6
กำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ ชนิดกีฬำ กีฬำท้องถิ่นนิยม
กำรดำเนินงำน
1 ชนิดกีฬำ
1. สนับสนุนงบประมำณใน
กำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพือ่ เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับ
อำเภอ
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระดับอำเภอ
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่
โครงกำรพัฒนำนักกีฬำ
เพือ่ ควำมเป็นเลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป

10,000,000 - โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564 (5,000,000)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
(5,000,000)

MS 1.6

425,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น
(กองทุนพัฒนำกำร
กีฬำแห่งชำติ)
ปี 2564
(200,000,000)
ปี 2565
(225,000,000)

MS 3.5

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X15

โครงกำร
กำรพัฒนำนักกีฬำเพือ่
ควำมเป็นเลิศ (Sports
Hero) เพือ่ พัฒนำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปิก 2024
กิจกรรม
1. สร้ำงระบบกำรพิจำรณำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำค
และเป็นธรรม และเป็นไป
ตำมเกณฑ์ของสหพันธ์
กีฬำนำนำชำติ
กำรดำเนินงำน
2. จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time athlete)
รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ
(Athlete phase way)
กำรดำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดทำแผนกำร
พัฒนำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
เป็นแนวทำงของสหพันธ์
กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)
- จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time Athlete)
รวมถึงกำรจัดทำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete Phase way)
- กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดทำหลักสูตรรองรับ

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
1 ระบบ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

83,476,700

- โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.6, 3.7

ประเทศไทยจัดทำแผนกำร
พัฒนำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้เป็นไป
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ ตำมมำตรฐำนสำกลและ
โครงการ/การดาเนินงาน
เป็
โครงการ
(BR0101Xnn) นแนวทำงของสหพั
*** นธ์
กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)
- จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time Athlete)
รวมถึงกำรจัดทำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete Phase way)
- กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดทำหลักสูตรรองรับ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X16

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรดำเนินงำน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพือ่ ใช้เป็นกลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับกับ
สมำคมกีฬำ และสมำพันธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่ เป็นกลไก
ในกำรไกล่เกลี่ยเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยดำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ระงับข้อพิพำทโดยวิธกี ำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพือ่ ต่อยอด
จัดตั้งเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
ผลกำรศึกษำควำมเป็นไป ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สนับสนุได้นใและจู
งใจให้
นกำรจั
ดตั้ง
ประชำชนออกก
ำลังำกำย
อนุญำโตตุลำกำรด้
นกีฬำ
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1,500,000

- โครงกำรที่ได้รบั
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.7

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X17

โครงกำร
กำรพัฒนำศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม
กำรจัดตั้งสถำบัน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรดำเนินงำน
1. กำรศึกษำวิจัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรให้บริกำร (50
ล้ำนบำท)
- รูปแบบกำรให้บริกำร
- มำตรฐำนกำรบริกำร
- กำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรบริกำร
- กำรวิเครำะห์และ
ประเมินผลเพือ่ กำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พัฒนำบุคลำกร
เครือข่ำยด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน) (30 ล้ำนบำท)
4. จังตั้งศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพือ่
ทำหน้ำที่ศูนย์รกั ษำและ
ฟืน้ ฟูกำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรพัฒนำศูนย์
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรให้บริกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
บุคลำกร เครื่องมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ดำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแห่งชำติ National
Training Center : NTC
ให้ได้มำตรฐำนสำกล

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ขกองำร ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สถำบันวิทยำศำสตร์
โครงกำร
กีฬำแห่(outcome)
งประเทศไทย
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

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

MS 5

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

BR1303X18

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X19

ผลประโยชน์/ผลลั
ของ
อปท.สำมำรถด
ำเนิพนธ์กำร
ปีงบประมำณ
โครงกำร
และเบิ
กค่(outcome)
ำใช้จ่ำย
พ.ศ.2563 ถึง
1) ่ยประชำชนหั
มำใส่
เกี
วกับกำรส่งนเสริ
มกีฬใจำ
ปีงบประมำณ
สุขภำพ
ด้วยกิงจขักรรมทำง
กำรจั
ดกำรแข่
นกีฬำ
พ.ศ.2564
กำย กำรออกก
งกำย
และกำรส่
งนักกีำลั
ฬำเข้
ำร่วม
และเล่นงขักีนฬกีำฬทำได้
ำให้มี
กำรแข่
สุขภำพร่ำมงกำยแข็
ครอบคลุ
มำกยิ่งขึง้นแรง
เช่น
ส่งผลให้
มีจิตฬใจที
กำรจั
ดกำรกี
ำเพื่เป็อ่ นสุข
นคลำย
และสำมำรถใช้
ส่ผ่งอเสริ
มกำรท่
องเที่ยว
ญ
ั ญำในทำงสร้งเสริ
ำงสรรค์
นัสตินปทนำกำรและส่
ม
เพือ่ กำรพัจของท้
ฒนำประเทศ
เศรษฐกิ
องถิ่น กำร
จั2)ดกีประชำชนมี
ฬำไทยหรือคกีวำม
ฬำ
ว (Active)
พืคล่น้ อบ้งแคล่
ำน กำรแข่
งขันกีฬลดำ
นักำรเกิ
กเรียดนโรค
กีฬNCDs
ำสำหรับและ
เมื่อร่ำงกำยแข็
งแรงก็เป็น
เยำวชน
กีฬำประชำชนใน
กำรป้อปท.
องกันรวมทั
กำรแพร่
ระบำด
เขต
้งสำมำรถ
ดเชืำ้อร่ไวรั
สโคโรน่ำ
ส่ของโรคติ
งนักกีฬำเข้
วมกำร
2019
19)
แข่
งขันกี(COVID
ฬำที่หน่–วยงำน
3) ควำมร่
อจำกภำครั
ของรั
ฐ หรืวอมมื
สมำคมกี
ฬำ ฐ
และภำคเอกชนในกำร
เป็
นผู้จัดกำรแข่งขัน
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
โครงกำรก้ำวท้ำใจ
พ.ย. 63 -ก.ย.64
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน ประชำชนสำมำรถเข้
ม.ค. - ก.ย. 64
และกีฬำสำมำรถใช้เป็ำถืนง
ลงทะเบียนและบริหำร
กำรออกก
ำลังกำยในดทำ
ข้อมูลประกอบกำรจั
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร รูนโยบำยขั
ปแบบใหม่บเคลื
และได้
รบั องค์
่อนกำร
ออกกำลังกำยเพือ่ สุขภำพ ควำมรู
้ในกำรปรัจและกำร
บเปลี่ยน
พัฒนำเศรษฐกิ
ทำงวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
พฤติ
กรรมสุขภำพที
พัฒนำประเทศได้
อย่่พำงึ งมี
1.1 จ้ำงจัดกำร
ประสงค์
ประสิทธิภำพ
บริหำรงำนลงทะเบียนและ
บริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
เพือ่ สุขภำพทำงวิธี
อิเล็กทรอนิกส์
กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

MS 4

8,748,141
5,000,000

โครงกำรที่ได้รบั กำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

พธ์ของ
มีผลประโยชน์
กำรประชุม/กผลลั
ำหนดแนว
โครงกำร ำเนิ
(outcome)
ทำงกำรด
นงำน พร้อม
ทั1)้งกประชำชนหั
ำกับติดตำมนมำใส่
กำร ใจ
ภำพ
ด้วยกิจกรรมทำง
ดสุขำเนิ
นงำนโครงกำรอย่
ำง
ำลังเพื
กำยอ่ ให้
ต่กำย
อเนืกำรออกก
่องเป็นระบบ
และเล่
นกีทฬธิำผทลตำม
ำให้มี
เกิ
ดประสิ
ำงกำยแข็
งแรง
วัสุตขถุภำพร่
ประสงค์
ของโครงกำร
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม มีกำรจัดมหกรรมเปิดตัว
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
เพือ่ กระตุ้นให้ประชำชน
ประสิทธิภำพ
3.1 กำรประชำสัมพันธ์ ได้รบั ทรำบข้อมูลกำรรับ
และเปิดตัว มหกรรมกำร สมัครในช่องทำงต่ำงๆ
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดินวิ่ง/กำรออกกำลังกำย
3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิ่ง
3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้
ที่ได้รบั รำงวัลจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ทำตำมเกณฑ์ /กติกำที่
กำหนดไว้
3.6 จัดส่งของรำงวัลให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
2. กำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย
2.1 ประชุม
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน
นโยบำยส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย
2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรกำหนด
แนวทำงกำรจัดตั้งสมำคม
2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพันธ์
2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและสิ่งจูงใจ
2.5 ประชุมติดตำมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
2.6 Forum เชิดชูเกียรติ
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20

โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัว
ไทยออกกำลังกำยเพือ่
สุขภำพ

ม.ค. - ก.ย. 64

748,141

ม.ค. - ก.ย. 64

3,000,000

พ.ย. 64 - ก.ย.65

41,558,400

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

MS 1.7

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1.กำรขับเคลื่อนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
1.1.กำรขับเคลื่อน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนภำคี และ
ประชำสัมพันธ์นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อน
Health Point
1.1.4 ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำร
นโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
กีฬำและนันทนำกำร
(MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏิบตั ิกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ
กำรขั
บเคลื่อนนโยบำย/
โครงกำร (outcome)
มำตรกำรส่
งเสริมกำรออก
นมำใส่ใจ
ก1)ำลัประชำชนหั
งกำย กีฬำและ
ด้วยกิจกรรมทำง
นัสุขนภำพ
ทนำกำร
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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1,949,600

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ขอองมูล
กำรพั
ฒนำระบบฐำนข้
โครงกำร
กำรส่
งเสริ(outcome)
มสุขภำพใน
ประชำชนหั
มำใส่ใจ
รู1)ปแบบ
DigitalนHealth
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
Platform
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนั
บสนุ
นและจู
งใจให้
3. กำรขับเคลื่อนกำร
กำรขั
บเคลื
่อนกำร
ประชำชนออกก
งกำย
ดำเนินงำนส่งเสริมกำรออก ดำเนินงำนส่งเสริำลั
มกำรออก
อย่
ำ
งสม่
ำเสมอเพิ
ม
่
สูงขึ้นน
กำลังกำยโดยมีชุมชนเป็น กำลังกำยโดยมีชุมชนเป็
4)
กระทรวงกำรท่
อ
งเทีก่ยรว
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์
และกี
ฬ
ำสำมำรถใช้
เ
ป็น
ปกครองท้องถิ่น (อปท.
ปกครองท้องถิ่น (อปท.
ข้
อ
มู
ล
ประกอบกำรจั
ดทำ
2,626 แห่ง
2,626 แห่ง)
นโยบำยขั
บ
เคลื
อ
่
นกำร
3.1 กำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำรออก พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
กำลังกำยโดยมีชุมชนเป็น พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร ประสิทธิภำพ
ปกครองท้องถิ่น (อปท.
2,626 แห่ง)
3.1.1จัดจ้ำง พัฒนำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกกำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยโดยมีชุมชนเป็น
ฐำน
2.กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform 2.1.
กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
กำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health
Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดทำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health
Platform
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6,006,000

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ
กำรจั
ดกิจกรรมรณรงค์
(outcome)
ส่โครงกำร
งเสริมกำรออกก
ำลังกำย
นมำใส่ผ่ใำจน
ทุ1)กประชำชนหั
พืน้ ที่ทั่วประเทศ
ภำพ ด้วยกิำจวท้
กรรมทำง
กิสุขจกรรมกำรก้
ำใจ
กำย กำรออกก
กำยด)
Season
4 (77 ำลั
จังงหวั
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
(COVID
– 19)
5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
สื2019
่อออนไลน์
สร้ำงกระแส
3) ควำมร่วำลัมมืงกำยกำร
อจำกภำครัฐ
กระแสกำรออกกำลังกำย กำรออกก
กำรผ่ำนสื่อออนไลน์อย่ำง และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ต่อเนื่อง
ประชำชนออกกำลังกำย
5.1.1 สื่อสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกกำลัง อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิยสำร ไลน์ ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
ยูทูป
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
6.1 กำรพัฒนำศักยภำพ กำรพั
ฒนำศักยภำพผู
พัฒนำประเทศได้
อย่ำ้นงมีำ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
กำรจั
ประสิดทกิธิจภกรรมส่
ำพ งเสริม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก สุขภำพ
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้ (กำรออกกำลังกำย/
เหมำะสมกับบริบทของ
นันทนำกำร)
พืน้ ที่ (5,252 คน : อปท.ละ ให้เหมำะสมกับบริบทของ
2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย =
พืน้ ที่
3740/คน
6.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พืน้ ที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
วัน 2 คืน)
4.1 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ทุกพืน้ ที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ
Season 4 (77 จังหวัด)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยทุกพืน้ ที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 ครั้ง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ ที่
ทั่วประเทศ

ม.ค. - ก.ย. 65

18,050,000
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3,082,000
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1,480,000

กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

7.1 กำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2561 – 2573
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.
2565
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561-2573 (1 ครั้ง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573
(1 ครั้ง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏิบตั ิกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดทำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ.2561-2573
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ทำงำน 12 ครั้ง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต
เผยแพร่ สื่อ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย

พธ์ของ
มีผลประโยชน์
กำรประชุม/กผลลั
ำหนดแนว
โครงกำร ำเนิ
(outcome)
ทำงกำรด
นงำน พร้อม
ทั1)้งกประชำชนหั
ำกับติดตำมนมำใส่
กำร ใจ
ภำพ
ด้วยกิจกรรมทำง
ดสุขำเนิ
นงำนโครงกำรอย่
ำง
ำลังกำย
ต่กำย
อเนืกำรออกก
่องเป็นระบบ
เพือ่ ให้
และเล่
นกีทฬธิำผทลตำม
ำให้มี
เกิ
ดประสิ
ำงกำยแข็
งแรง
วัสุตขถุภำพร่
ประสงค์
ของโครงกำร
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ม.ค. - ก.ย. 65

2,500,000

ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ รหัสโครงการ 7.1.5
โครงการ/การด
าเนินงาน
จ้ำงติดตำมและ
โครงการ
(BR0101Xnn) ประเมินผลแผนปฏิ
*** บตั ิกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดทำ
แผนปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดทำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ.2561-2573
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ทำงำน 12 ครั้ง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต
เผยแพร่ สื่อ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย

กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ด
าเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิ
รูปประเทศ
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญ
ั ญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่ กำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิม่ สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

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

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR01304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
มีระบบพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวติ ละการคุม้ ครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน
- กรมจัดหางาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- สานักกงานประกันสังคม
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน)
- สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 1 สาหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ
และ การจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการ
เชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทงั้ ระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตัง้ กองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยูเ่ พื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวติ ได้อย่างแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 2.1
MS 2.2
MS 2.3
MS 2.4

MS 1

MS 2.5
MS 3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR1304X01

โครงการพัฒนา
ระบบ
แพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพือ่ การ
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้านกาลังคน
และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย
(E- Workforce
Ecosystem)

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

25,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2

1.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของ เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
กาลังคน (Manpower Data
Management Blueprint) ระยะที่
1 สาหรับการพัฒนาระบบฯ
(รายงานการศึกษา)

300,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง เม.ย. 64 - มี.ค. 65
ประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศ
ไทย)และประเภทมาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการ
จัดทารายงาน และ งานโครงสร้าง
พืน้ ฐาน(Backup + Security +
Domain)

5,600,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ
เม.ย. 64 - มิ.ย. 65
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (ระบบ
e-portfolio = 2,000,000.- ,
ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน
25,000,000.-)
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจัดทารายงาน และ
งานโครงสร้างพืน้ ฐาน(Backup +
Security + Domain) และระบบ
การจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API
Gateway)

18,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.3

1,100,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.4

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ข้อมูลกาลังคน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR1304X02

โครงการพั
การจั
ดทาพิฒมนา
พ์
ระบบ
เขี
ยวของระบบ
แพลตฟอร์
การบริ
หารจัม ดการ
ข้อัอจฉริ
มูลยะเพือ่ การ
บริหารจัดการ
(Manpower
ข้อมูลด้านกาลังคน
Data
และการพัฒนา
Management
สมรรถนะด้
Blueprint) วยการ
เรี
ยนรู้ต่2ลอดชี
ระยะที
การบูวริต
ของประเทศไทย
ณาการข้อมูล วาง
(EWorkforce
กรอบวิ
ธีการ
Ecosystem)
ปฏิ
บัตใิ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล
(รายงานการศึกษา
+ ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง

พิมพ์เขียวของระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล (Manpower Data
Management Blueprint)
ระยะที่2 การบูรณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65

6,000,000 ไม่มงี บประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)

BR1304X03

โครงการจัดตัง้
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพือ่
การพัฒนา
กาลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
อย่างเป็นระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนาทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกิจ

มี.ค. 64 - มี.ค. 66

1,500,000,000 ไม่มงี บประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 3

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

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

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ ามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
2) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นาไปสู่ความมัน่ คงทางอาชีพ
3) เด็กวัยเรียนได้รับการพัฒนาทักษะสาหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1305

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

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพือ่ ดึงดูดผู้มศี ักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
มีระบบการส่งเสริมให้บคุ ลากรภาครัฐทีม่ ศี ักยภาพสูงไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ /องค์กรระหว่างประเทศเพือ่
พัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิม่ พูนประสบการณ์

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีโรงเรียนต้นแบบทีม่ คี ุณภาพระดับโลกตามบริบทพืน้ ที่

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

มีฐานข้อมูลกาลังคนทีม่ คี วามสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่ม
ดังกล่าว
มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตัง้ หน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
จัดตัง้ กองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - มิ.ย. 64
มี.ค. 64 - ก.ย. 65
ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ธ.ค. 65
ก.พ. 64 - ก.ย. 64
ก.พ. 64 - ก.ย. 64

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

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ค.
MS2

MS 1, MS 5, MS 6, MS 7

MS3

MS4

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนา
ศักยภาพบุคคล เพือ่ ความเป็น
เลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพือ่ ความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/
ทัว่ ไป) จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อการ
สอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

52,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

ปีงบประมาณ 2564
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ จานวน 3
หลักสูตร
2) ครูทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการคานวณ จานวน
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรสาหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคานวณ จานวน 6
หลักสูตร
2) ครูทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการคานวณ จานวน
48,200 คน
3) สื่อดิจิทลั สาหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
จานวน 60 เรื่อง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ

119,732,600 โครงการทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65
14,400,000
(งบประมาณปี 64)

MS 1

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

105,332,600
(เสนอขอตั้ง
งบประมาณปี 65)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

BR1305X03 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของประเทศใน
สถาบันการศึกษา
ชั้นนาของโลก

สานักงาน ก.พ.

BR1305X04 -การจัดสรรทุน
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้องเพือ่
รับฟังความ
คิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่ วกับทุน
รูปแบบใหม่
50,000 * 3 ครั้ง
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
เกีย่ วกับทุน
รูปแบบใหม่
200,000 บาท *3
ครั้ง = 600,000
บาท

สานักงาน ก.พ.

BR1305X05 - การจัดสรรทุน
สาหรับผู้ทมี่ ี
สถาบันการศึกษา
ทีม่ ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้า
ศึกษา/ผู้ทกี่ าลัง
ศึกษาใน
สถาบันการศึกษา
ทีม่ ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการคานวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลัเป้กาสูหมาย/ผลผลิ
ตรสาหรับการจั
ดการพธ์
กรณีเป็นการ
ต/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ทีม่ าของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เรียนรู้วิทยาการค
านวณ จานวน 6 เริ่มต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
หลักสูตร
โครงการ
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
2) ครูทไี่ ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
เกีย่ วข้อง
ด้านวิทยาการคานวณ จานวน
48,200
คนอสอบวัดระดับความรู้
1) พัฒนาข้
3)
สื่อดิจิทลั สาหรั
บการอบรมครู
ความสามารถด้
านทั
กษะดิจิทลั
และจั
ยนรู้แบบออนไลน์
สาหรับดการเรี
ข้าราชการครู
และบุคลากร
จทางการศึ
านวน 60กษา
เรื่อตามกรอบแนว
ง
4)
ครูสามารถจั
ดการเรียนรู้ กสูตร
ทางการรั
บรองมาตรฐานหลั
วิการพั
ทยาการค
้นเรีฐยเพื
นเพือ่ อ่
ฒนาบุานวณในชั
คลากรภาครั
พัเตรีฒยนาสมรรถนะของผู
้เรียนตาม
มความพร้อมในการ
เป้
ปรัาบหมายของหลั
เปลี่ยนไปสู่อกงค์สูตกรฯ
รดิจิทลั
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพือ่ ความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
5,000,000.00
เงินนอก
MS 1
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
งบประมาณ/แหล่ง
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/
เงินได้รายได้อื่น
ทัว่ ไป) จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
ส่วนราชการสามารถขั
บเคลื
750,000
MS 2
Platform
: DEEP) และศู
นย์่อนการ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พั
ฒ
นาใหม่
ๆ
รวมแล้
ว
ได้
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความ
อย่นาเลิงน้ศอ(HCEC)
ย 20 ประเด็
เป็
เป็นนฐาน(กรมนาร่อง)
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อการ
สอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 2

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
แผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1)
ประเทศ (ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

สานักงาน ก.พ.

สานักงาน ก.พ.

สานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ

เมืองพัทยา

สานักงาน อ.ย.

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
กองทุนสนับสนุนการ
ดาเนินงานขับเคลื่อนเพือ่ การ
พัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ
และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล
เพือ่ ความเป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/
BR1305X07 การจัดทา
ระบบสารสนเทศทีร่ องรับการ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ทัว่ ไป) จานวน 50,000 คน
ฐานข้อมูลผู้รับทุน เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทุน รวมทัง้
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
จากแหล่งทุน
กาลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
Digital online ในแพลตฟอร์ม
ต่าง ๆ รวมทัง้
จากแหล่งทุนต่าง ๆ
(Digital Education Excellence
กาลังคนคุณภาพ
Platform : DEEP) และศูนย์
ในระบบ/
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ ความ
โครงการต่าง ๆ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
BR1305X08 โครงการการ
1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก.พ. 64 - ก.ย. 65
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อการ
จัดทาแพลตฟอร์ม กาลังคนทีม่ ีศักยภาพสูงชองประเทศ
สอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอนดีมี
การใช้ประโยชน์ 2. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
รางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
กาลังคนทีม่ ี
กาลังคนทีม่ ีศักยภาพสูงที่
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
ศักยภาพสูงชอง สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
“นวัตกร Digital Technology”
ประเทศ
เป้าหมายและงานวิจัยขั้นแนวหน้า
BR1305X06 -การจัดสรรทุน
สาหรับบุคลากร
ภาครัฐทีม่ ี
ศักยภาพสูงเพือ่
ไปศึกษา ดูงาน
ฝึกงาน ใน
หน่วยงานระหว่าง
ประเทศทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
โดยนาร่องที่
สานักงาน ก.พ.
(Sandbox)

BR1305X09 โครงการนาร่อง
การพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ
ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

คุณภาพผู้เรียนทีน่ าไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของนักเรียนแต่ละคน และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของพืน้ ที่

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

BR1305X10 โครงการศึกษานา ข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้ง
ร่องการจัดตั้ง
หน่วยประเมินทางวิชาการด้าน
คณะทางาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
ประเมินทาง
วิชาการด้าน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

BR1305X11 โครงการบริหาร
จัดการ Coding
แห่งชาติ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

เพือ่ ขับเคลื่อนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทักษะ และการ
เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
โดย 1) จัดตั้งกองทุนฯ และ 2)
จัดตั้งดโครงการความร่วมมือมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ

MS 3

MS 5

-

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 5

MS 4

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

เงินนอก
250,000,000 งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7

-

