


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

13. วัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรพัยำกรมนุษย์
1. ชมุชนทอ้งถ่ินและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทีเ่ปน็ตน้แบบดำ้นคุณธรรม
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แหง่
1.2 พฒันากลไกการเปน็แหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ขยายผล
2. บคุคล หน่วยงำน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตำมเกณฑ์และมำตรฐำนดำ้น
คุณธรรมทีก่ ำหนด

2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบคุคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ
2.2 บคุคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรม

3. เกิดกลไกระบบเครดติสังคม (Social Credit) ระดบัพ้ืนที ่10 หมูบ่ำ้น/ชมุชน/องค์กร

3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเปน็ไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
 Credit)

3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่
4. ปฏริปูสื่อและอุตสำหกรรมบนัเทงิดว้ย Soft Power ใหเ้กิดกำรผลิตสื่อเสรมิสรำ้ง
คุณธรรมทีเ่หมำะสมกับกลุ่มเปำ้หมำยแตล่ะชว่งวัย

4.1 ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้าง
คุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเปา้หมายแต่ละช่วงวยั

1.กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรยีนรู้ศิลปวัฒนธรรมตน้แบบในส่วนกลำงและส่วนภมูภิำค

1.1พฒันาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค เพือ่ใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวธิกีารคัดเลือกแหล่งเรียนรู้
ศิลปวฒันธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค ป ี2564
 จ านวน 6 แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ป ี2565 เพิม่ขึ้นอีก 9 แหง่ ร่วมแล้ว
ไม่น้อยกวา่ 15 แหง่ทั่วประเทศ

1.2 การพฒันาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) 
เพือ่ใหม้ีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวฒันธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์
ความรู้และภมูิปญัญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่น าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ

สรปุแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปงีบประมำณ 2564 โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรบังบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

5 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน ไม่มี

BR1302 การพฒันาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวฒันธรรมแบบบรูณาการ

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวยั :
 ผ่านการปฏรูิปอุตสาหกรรมบนัเทิงและการ
ใช้กลไกร่วมระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการ

ขับเคล่ือน

274,054,400           

15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

347,943,010           
25 โครงการ จาก 9 

หน่วยงาน
1,167,446,000        

4 โครงการ จาก 2 
หน่วยงาน

20,283,800             

ไม่มี



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปงีบประมำณ 2564 โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรบังบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

2. สรำ้งควำมตระหนักและจูงใจใหเ้ดก็และเยำวชนเหน็ควำมส ำคัญ และสืบสำนรกัษำ
และตอ่ยอดทนุทำงวัฒนธรรมในพ้ืนทีข่องตนแตล่ะพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศ

2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอก
หอ้งเรียน ด้านศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวดั อ าเภอ
 ต าบล และหมู่บา้น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจใหก้ับเด็ก 
เพือ่ใหเ้กิดความผูกพนักับรากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ต้ังเปา้หมายไม่น้อยกวา่ ๑๐๐ 
แหง่ต่อปี

2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสม
กับทุกช่วงอายุ เพือ่ใหก้ารเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกวา้ง ซ่ึง
จะใช้วธิหีารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพฒันาเทคโนโลยี AR (Augment
 Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ต่าง ๆ และใหเ้กิดพืน้ที่น าร่องไม่น้อยกวา่ ๒ แหง่

3. ตอ่ยอดทนุทำงวัฒนธรรมใหเ้ปน็สินค้ำทำงวัฒนธรรมทีก่ลับมำสรำ้งรำยไดแ้ละชวีิต
ควำมเปน็อยู่ทีด่ใีหกั้บทอ้งถ่ินผ่ำนกำรท ำงำนแบบบรูณำกำร ทีม่กีำรปฏริปู
กระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนทีเ่ปน็หลัก

3.1 ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวฒันธรรมลงสู่พืน้ที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบ
บรูณาการโดยใช้พืน้ที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) โดยจัดใหม้ีคณะท างานในลักษณะองค์กร
เสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพฒันาสินค้าและบริการ โดย
ใช้ทุนทางวฒันธรรมเปน็ฐานในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในป ี๒๕๖๔ ก าหนดแผนการท างาน
ร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพืน้ที่ กิจกรรม การ
จัดสรรงบประมาณ และจัดใหม้ีกลไกตัวชี้วดัร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีการประเมินตาม
ตัวชี้วดัดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร
 ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวฒันธรรม ตลาดวฒันธรรม ฯลฯ)

4. ปลดล็อคเพ่ือใหเ้กิดกำรใชอ้ำคำร สถำนที ่เพ่ือสนับสนุนกำรใชป้ระโยชน์จำก
สินทรพัย์ขององค์กำรภำครฐัในดำ้นวัฒนธรรม

1. ส่งเสรมิกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำในชมุชนเมอืงและทอ้งถ่ิน
1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพืน้ที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพืน้ที่ทุกชุมชน
1.2 พฒันาศูนย์ฝึกกีฬาอ าเภอ
1.3 ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา

BR1302 การพฒันาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบน
ฐานวฒันธรรมแบบบรูณาการ

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการ
สร้างวถิีชีวติทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ

การพฒันานักกีฬา

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

15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

347,943,010           
25 โครงการ จาก 9 

หน่วยงาน
1,167,446,000        ไม่มี

10 โครงการ จาก5 
หน่วยงาน

13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปงีบประมำณ 2564 โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรบังบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จัดใหม้ีถนนกีฬา
1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม

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

1.9 จัดใหม้ีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา
1.10 พฒันาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน 
(Calories Credit Challenge)

2. กำรปฏริปูกำรท ำงำนดำ้นควำมรอบรู้ดำ้นสุขภำพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบรูณาการในการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเปน็ระบบ
2.3 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.4 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.5 เชื่อมโยงการพฒันาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)
3. กำรสรำ้งโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ
3.1 จัดใหม้ีหอ้งเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ
3.2 จัดใหม้ีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เปน็นักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

3.3 พฒันาผู้น ากีฬาประจ าท้องถิ่น
3.4 พฒันาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ
3.6 สร้างระบบการพจิารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและ
เปน็ธรรม และเปน็ไปตามเกณฑ์ของสหพนัธก์ีฬานานาชาติ

3.7 จัดท าระบบพฒันานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท า
เส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  (Athlete pathway)

4. ปรบัระเบยีบกระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรเบกิจ่ำยค่ำใชจ้่ำยดำ้นกีฬำ
5. พัฒนำศูนย์พัฒนำนักกีฬำและวิทยำศำสตรก์ำรกีฬำเพ่ือควำมเปน็เลิศทำงกำรกีฬำ
ของอำเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยำศำสตรก์ำร
กีฬำแหง่ชำตแิละภมูภิำค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรอื 
Regional Institute of Sport Science)

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

BR1304

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

25,000,000             

1. การจัดท าพมิพเ์ขียว
ของระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบรูณา
การข้อมูล วางกรอบ
วธิกีารปฏบิติัในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา + 
ระดมความคิดเหน็
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ)
2. โครงการจัดต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวติเพือ่การ
พฒันาก าลังคนของ
ประเทศไทย (สถาบนั
คุณวฒิุวชิาชีพ)

การพฒันาระบบการบริหารจัดการก าลังคน
ของประเทศแบบบรูณาการ

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการ
สร้างวถิีชีวติทางการกีฬาอย่างทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและ

การพฒันานักกีฬา

502,619,297           3,132,011,700        
10 โครงการ จาก5 

หน่วยงาน
13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี

1,506,000,000        



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปงีบประมำณ 2564 โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรบังบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

2.พัฒนำระบบฐำนขอ้มลูดำ้นก ำลังคนของประเทศในรปูแบบของระบบ E - 
Workforce Ecosystem

2.1 โครงการจัดท าพมิพเ์ขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower 
Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ส าหรับการพฒันาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

2.2 โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภท
มาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวฒิุวชิาชีพ (พฒันาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พฒันาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + 
Security + Domain)

2.3 โครงการพฒันาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พฒันา
ระบบ + ซอฟท์แวร์พฒันาระบบ และ การจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน 
(Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API 
Gateway)

2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวเิคราะห ์เพือ่
สามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

2.5 จัดท าพมิพเ์ขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวธิกีารปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเหน็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

3. กำรศึกษำแนวทำงในกำรปรบัปรงุหรอืจัดตัง้กองทนุใหมห่รอืปรบัปรงุกองทนุทีม่อียู่
เพ่ือใชส้นับสนุนกำรเรยีนรู้ตลอดชวีิตไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ

1. ยกระดับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพือ่ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent 
Attraction)

3. มีระบบการส่งเสริมใหบ้คุลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏบิติังานในต่างประเทศ/
องค์กรระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิม่พนูประสบการณ์

4. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพืน้ที่
5. มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการ
ใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว

6. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหน่วยประเมินทางวชิาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

BR1304

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

25,000,000             

1. การจัดท าพมิพเ์ขียว
ของระบบการบริหาร
จัดการข้อมูล 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบรูณา
การข้อมูล วางกรอบ
วธิกีารปฏบิติัในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา + 
ระดมความคิดเหน็
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ)
2. โครงการจัดต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวติเพือ่การ
พฒันาก าลังคนของ
ประเทศไทย (สถาบนั
คุณวฒิุวชิาชีพ)

การพฒันาระบบการบริหารจัดการก าลังคน
ของประเทศแบบบรูณาการ

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของ
ประเทศ

BR1305

ไม่มี275,150,000.00       
7 โครงการ จาก 7 

หน่วยงาน
2 โครงการ 2 หน่วยงาน 157,332,600.00       

1,506,000,000        



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงนิ
ทีข่อรบัจัดสรร

รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปงีบประมำณ 2564 โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรบังบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉุกเฉิน

7. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพือ่การพฒันาขีดความสามารถ ทักษะ
 และการเรียนภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding)

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของ
ประเทศ

BR1305

ไม่มี275,150,000.00       
7 โครงการ จาก 7 

หน่วยงาน
2 โครงการ 2 หน่วยงาน 157,332,600.00       



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพฒันาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่

การสง่เสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปูอุตสาหกรรมบนัเทิงและการใช้กลไกรว่ม
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขับเคลือ่น

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมในการอยูร่ว่มกันอยา่งสนัตสิขุ

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

BR1301



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

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

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

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

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ
 ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

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

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

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



เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

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

MS 1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสร็จ

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS2.2  
MS1 

MS2.1  MS3 
MS2 

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

MS4 

MS4.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอตั้งงบประมาณใน
ป ี65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X03 โครงการสื่อ
สร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000         เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิได้รายได้อ่ืน

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสริม
และขยายผล
บุคคลและองค์กร
ต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000         เสนอขอตั้งงบประมาณใน
ป ี65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาองค์
ความรูแ้ละ
นวัตกรรมด้าน
คุณธรรมความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

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

MS 3.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X06 โครงการนวัตกรรม
ระบบพฤติกรรมไทย

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอตั้งงบประมาณใน
ป ี65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม BR1301X07 โครงการ
ขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์
และวีดิทัศน์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทางวัฒนธรรม
และซอฟท์พาว
เวอร์ (Soft 
Power)

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเน้ือหา
สอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการ
เสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000      เสนอขอตั้งงบประมาณใน
ป ี65

MS 4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุน
การผลิตสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของ
ชาติทางสื่อบันเทิง

ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรือ่ง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิได้รายได้อ่ืน

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนา
ผู้เขียนบท (Writer
 Lab)

พัฒนานักเขียนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิได้รายได้อ่ืน

MS 4

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมการศาสนา ( ส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)  - ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 - กรมศิลปากร   - ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 - กรมส่งเสริมวฒันธรรม  - การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

 - ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

 - สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 - ศูนย์มานษุยวทิยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 - กองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคอย่างทั่วถึง เพื่อใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดัง
ต้นแบบของ Musuem Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม

กระทรวงวฒันธรรม

BR1302



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณี
ทอ้งถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น รวมถึงจัดกจิกรรมต่าง ๆ ที่มคีวามสนกุสนานและนา่สนใจใหก้บัเด็ก เพื่อใหเ้กดิ
ความผูกพนักบัรากเหง้าทอ้งถิ่นของตน ทั้งนี้ ต้ังเปา้หมายไมน่อ้ยกว่า ๑๐๐ แหง่ต่อปี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสมกบัทกุช่วงอายุ เพื่อใหก้ารเผยแพร่มคีวามนา่สนใจ
ยิ่งขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมอืกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการพฒันาเทคโนโลยี AR (Augment 
Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งทอ่งเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และใหเ้กดิพื้นที่น าร่องไมน่อ้ยกว่า ๒ แหง่

ตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรมใหเ้ปน็สนิค้าทางวัฒนธรรมที่กลบัมาสร้างรายไดแ้ละชวีิตความเปน็อยู่ที่ดใีหกั้บทอ้งถ่ินผ่านการท างาน
แบบบรูณาการ ที่มกีารปฏริูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนที่เปน็หลกั

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พฒันาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค เพื่อใหม้สีถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึง
มาจากวิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และทอ้งถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูภิาค ป ี2564 จ านวน 6 
แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ทอ้งถิ่น 2) ป ี2565 เพิ่มขึ้นอกี 9 แหง่ ร่วมแล้วไมน่อ้ยกว่า 
15 แหง่ทั่วประเทศ

การพฒันาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อใหม้รีะบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภมูปิญัญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดท า
แพลตฟอร์มออนไลน ์เพื่อน าร่องการรวบรวมข้อมลูทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

สร้างความตระหนักและจงูใจใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็ความส าคัญ และสบืสานรักษาและตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตน
แตล่ะพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

ม.ีค 64 - ธ.ค. 64

ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบรูณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) โดย
จัดใหม้คีณะท างานในลักษณะองค์กรเสมอืนจริง (Vitual Organization) ที่มส่ีวนเกี่ยวข้องในการพฒันาสินค้าและบริการ โดยใช้ทนุทาง
วัฒนธรรมเปน็ฐานในการต่อยอด ทั้งนี้ ภายในป ี๒๕๖๔ ก าหนดแผนการท างานร่วมกนัในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณาการ ทั้งใน
เชิงการเลือกพื้นที่ กจิกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดใหม้กีลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้กีารประเมนิตามตัวชี้วัดดังกล่าว

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ทอ่งเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสาย
วัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65ปลดลอ็คเพ่ือใหเ้กิดการใชอ้าคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสนิทรัพยข์ององค์การภาครัฐในดา้นวัฒนธรรม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65



เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

   

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

MS1

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X01 โครงการ พฒันาแหล่ง
เรียนรู้เครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. สนับสนุนการจัดต้ัง
อุทยานการเรียนรู้
    1) จัดท าแผนการ
ด าเนินงานและ
งบประมาณงานพฒันา
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย  
2) สนับสนุนอุทยานการ
เรียนรู้เครือข่ายที่เปิด
ให้บริการแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น
อุทยานการเรียนรู้
ต้นแบบแม่ข่าย 
เครือข่ายจังหวัด และ
ห้องสมุดมีชีวิต ในชุมชน
 หรือ Mini TK      3) 
สนับสนุนการจัดต้ัง
อุทยานการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังและพฒันาอุทยาน
การเรียนรู้ต้นแบบแม่ข่ายและเครือข่าย
จังหวัดในภมูิภาคและระดับจังหวัดให้มี
ศักยภาพ เป็นต้นแบบหรือศูนย์กลางในการ
ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ผ่านบริการ
ห้องสมุดที่ทันสมัยและกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน ส าหรับ เด็ก เยาวชนและประชาชน   / 
2. เพื่อขยายเครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนไปในพื้นที่ทุกภมูิภาคของประเทศ
และพฒันาแนวคิด ทักษะที่จ าเป็น และความรู้
ใหม่ในด้านต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง    เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน / 
3. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงความรู้ แก่ 
เด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วนภมูิภาค
และจังหวัดอย่างทั่วถึง / 4. เพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอ่านในท้องถิ่น สร้างนิสัยใฝ่รู้ 
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและ
พฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

8,544,800            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การพัฒนา eco system ทางการเรียนรู้ใหกั้บคนไทย

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เครือข่ายที่เตรียมพร้อม
เปิดให้บริการ ได้แก่ 
อุทยานการเรียนรู้
เทศบาลเมืองแม่สอด 
อุทยานการเรียนรู้
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และ
ห้องสมุดมีชีวิตในชุมชน
อื่นๆ
2. สนับสนุนการพฒันา
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล 
76 จังหวัด
    1) พฒันาห้องสมุดฯ 
ในโรงเรียนเพิ่มเติม 15 
แห่ง
    2) จัดอบรมเชิง
ปฏบิัติการ เพื่อพฒันา
ทักษะใหม่ๆ ให้กับ
ผู้ดูแลห้องสมุดฯ 76 แห่ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 56 แห่ง  
2) จ านวนหน่วยงานเครือข่ายอุทยานการ
เรียนรู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
UNESCO   3) ร้อยละความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างสังคมเมืองกับ
ภมูิภาค  2) เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบที่
สามารถน าไปต่อยอดขยายผล 
3) เกิดกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องในการพฒันาแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วน
ภมูิภาคและจังหวัดที่ต้ังของอุทยานการเรียนรู้
ระดับต่าง ๆมีโอกาสการเข้าถึงความรู้

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ได้รับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่าน
บริการห้องสมุดที่ทันสมัยและกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 
2. เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหาร
และบริการของแหล่งเรียนรู้ด้วยแนวคิด
ห้องสมุดมีชีวิตของบุคคลและภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
3. สร้างความตระหนักแก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพฒันาการอ่านและการเรียนรู้
 และการพฒันาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและชุมชน

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X02 โครงการ บริหาร
จัดการและพฒันา
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งานบริหารจัดการ
และพฒันา
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
2. งานหอ้งคลัง
ความรู้ (หอ้งสมดุ
เฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์และ
สังคม)
3. งานหอ้งปฏบิติัการ
เชิงอนรัุกษ์
โบราณวัตถ/ุวัตถุจัด
แสดง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มวิเซียมสยาม) ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ ตามอธัยาศัยนอกหอ้งเรียนแนว
ใหมภ่ายใต้แนวคิด พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
 (Discovery Museum) รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการที่ได้
มาตรฐานสากล  สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการทกุกลุ่ม และสนองตอบการ
ใช้บริการในพื้นที่ต้นแบบพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มวิเซียมสยาม) ที่หลากหลาย
2. เพื่อพฒันางานบริการด้านพพิธิภณัฑ์
ที่สนบัสนนุใหเ้กดิกระบวนการเรียนรู้ 
และได้รับข้อมลูความรู้ที่เปน็ประโยชน์
ต่อกลุ่มเปา้หมาย ได้แก ่หอ้งคลังความรู้ 
(หอ้งสมดุเฉพาะทางประวัติศาสตร์
สังคม) และหอ้งปฏบิติัการเชิงอนรัุกษ์
โบราณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
เปา้หมาย/ผลผลติ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

13,036,480          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ จ านวน 150,000 คน/ปี   2. ผู้
เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มี
ความพึงพอใจในการให้บริการ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบที่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชม     
ให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีอย่าง
เท่าเทียมกัน พร้อมบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ       และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามมีแหล่งบริการสืบค้นข้อมูล
เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม   
   วิถีชีวิต และสังคม
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกันเชิง
อนุรักษ์     และรักษาโบราณวัตถ/ุวัตถุ
พิพิธภัณฑ์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X03 โครงการ ขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้สู่ภูมิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
    1) การจัดท า
พัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
    2) กิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์    
การขยายผลไปสู่
สาธารณะและบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายผลการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและ
ท้องถิ่นให้มากขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับ
บริบททางด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต 
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และ
น่าสนใจ
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีการเติบโต
อย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยอย่าง
แท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  3. 
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากับบุคคลกลุ่มบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ของพิพิธภัณฑ์ ผ่านกระบวนการจัดต้ังและ
การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ภายใต้การ
ด าเนินงานเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network)

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,700,000            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่
ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
เป้าหมาย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ด้าน
วัฒนธรรมและอื่น ๆ ในรูปแบบ Discovery
 Museum จ านวน 2 แห่ง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแห่งรัฐและพันธกิจของ สบร. ไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นได้มากขึ้น 
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ 
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพัฒนาต้นแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา 
และชุมชนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
4. คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X04 โครงการ พฒันา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ 
(Knowledge Portal) 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ 
e-learning ระบบ 
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูล                   
กับหน่วยงานเครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
 search และ 
customer 
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อสังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
ภมูิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการ
ที่มีประสิทธิภาพ แก่ ประชาชน และมีความ
ยั่งยืน 
2. เพื่อบริหารจัดการความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการในการชี้
ชัดรวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และประมวล
ความรู้ รวมถึงการพฒันาส่ือการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพฒันาศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองและนาเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการพฒันาตนเอง การดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 
3. เพื่อสร้างต้นแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้อง

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

10,924,000          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.2ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการพฒันา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และการ
บริหารจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ ของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหา
ความรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทางเศรษฐกิจในการลดความเหล่ือม
ล้ าทางเศรษฐกิจ การลดปัญหาความยากจน 
การพฒันาเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในวงกว้าง ทุกที่ทุกเวลา ตาม
ความชอบ และตามความถนัด เพื่อพฒันา
ตนเองและประกอบอาชีพ
   2. ผลทางสังคมในการลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม (ระหว่างชนชั้นและระหว่างเพศ) 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

หลักสูตร /     4) อินโฟ
กราฟกิ และบทความ
ออนไลน์ สาหรับการจัด
ทา Digital Marketing 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200
 ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

การพฒันาเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา เป็นการสร้างอุปนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ช่วยให้รู้เท่าทันโลก และสามารถ
น าข้อมูลความรู้ไปใช้พฒันาตนเอง ช่วยเหลือ
ผู้อื่น และพฒันาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นได้     3.
 ผลของการเป็นต้นแบบบริการการเรียนรู้
ออนไลน์ ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความยั่งยืน    โดยในอนาคต
ยังสามารถพฒันาให้เป็นศูนย์กลางความรู้ของ
ประเทศ (National Knowledge Hub) และ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อความรู้ต่างๆ จาก
ทั่วโลก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีระบบ Knowledge 
Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้
ค้นคว้าหาความรู้  1 ระบบ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X05 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile) 
กิจกรรมด าเนินการ
1. งานขยายผลพฒันา
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ภมูิภาค
1) การจัดท าพฒันา
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจัดการพพิธิภณัฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อขยายผลการพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ในระดับภมูิภาคและท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกับบริบททางด้าน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ  / 2. เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการของ
พพิธิภณัฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเติบโตอย่างยั่งยืน 
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนใน
สังคมทุกช่วงวัยอย่างแท้จริง และเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ / 3. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการเผยแพร่พฒันาองค์ความรู้และ
การให้ค าปรึกษากับบุคคล กลุ่มบุคคลและ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของ
พพิธิภณัฑ์ ผ่านกระบวนการจัดต้ังและการ
บริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ ภายใต้การ
ด าเนินงานเครือข่ายพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network)
4. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพื้นที่ของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,550,000            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่
 1 แห่ง 2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการและเข้าร่วม
กิจกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน / 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพงึพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแห่งรัฐและพนัธกิจของ สพร. ไปสู่
ภมูิภาคและท้องถิ่นได้มากขึ้น 
2. พพิธิภณัฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พฒันาต้นแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 
4. คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาให้ดีขึ้น

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X07 โครงการ สร้างสรรค์
เมอืงแหง่การอา่น
และการเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อา่นทั้งเมอืงเร่ือง
เดียวกนั เชียงราย
2. On Book One 
City 
3. Solution Lab 
เพื่อระดมความ
คิดเหน็พฒันาต้นแบบ
เคร่ืองมอื กจิกรรม 
โครงการ มาตรการ 
หรือข้อเสนอเชิง
นโยบาย

วัตถุประสงค์ 
1. อ่านทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน เชียงราย : เพื่อ
ด าเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
การอ่านในระดับเมืองหรือจังหวัด ให้
ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะ
ส่ือนิทานในระดับปฐม หรือแนวทางอื่นตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่เป้าหมาย
3. Solution Lab เพื่อระดมความคิดเห็น
พฒันาต้นแบบเคร่ืองมือ กิจกรรม โครงการ 
มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น
แนวทางพฒันาห้องสมุดประชาชน รวมถึง
การทดสอบชิ้นงานต้นแบบ ซ่ึงจะเป็นองค์
ความรู้ส าหรับน าไปปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ านวนนวัติกรรมและองค์ความรู้ Solution

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

2,000,000            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS2.1ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 Lab จ านวน 1 ชิ้นงาน  
2. จ านวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การอบรมพฒันา/เข้าร่วมกิจกรรม 
2.1 อ่านทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน เชียงราย 
จ านวน 500 คน   / 2.2 On Book One City
 จ านวน 2,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อ่านทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน เชียงราย เกิด
เครือข่ายส่งเสริมการอ่านของจังหวัดเชียงราย 
เกิดการต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการพฒันาพื้นที่ชุมชน
เมือง
2. On Book One City เกิดเครือข่ายส่งเสริม
การอ่านของเมืองหรือจังหวัดที่ร่วมกัน
ผลักดันการท างานด้านการอ่านและการ
เรียนรู้ของจังหวัดต่อเนื่องต่อไป เมืองขยับ 
เกิดการต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
3. Solution Lab ต้นแบบกิจกรรม เคร่ืองมือ
วิธีการ หรือมาตรการนโยบาย ถูกน าไปขยาย
ผลและก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฒันาใน
ระดับองค์กรพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และนโยบาย
ของประเทศ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านได้  
 2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
เชงิปริมาณ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่อยู่โรงเรียน
ใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 14 แห่ง
 จ านวน 1,680 คน 2. เด็กและเยาวชน 
ผู้สนใจ สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อย
คนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านได้ 
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(เม.ย. 2563 - พ.ค. 
2564)

6,200,000            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน
ผลผลิต  เด็กลเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้คนละ 1 ชิ้น เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์   เด็กและเยาวชนมีความรักเห็น
คุณค่าของดนตรีไทยและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X09 โครงการ พฒันาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล 
จัดท าบัญชี จัดท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จัดท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอื่นๆ และจัดท า
การจ าแนกข้อมูลใน
รูปแบบที่ก าหนด
3. จัดท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ จัดท าเป็น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. เพื่อพฒันาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพื่อให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจัย 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย : 
ผลผลิต
1) จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

20,000,000          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.2กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2) จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ ฯลฯ เป็นต้
3) ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4)  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
โดยมีจ านวนผู้ใช้งาน 200,000 คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปากรจัดท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพพิธิภณัพสถานแห่งชาติ เพื่อ
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจูงใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ
เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วย

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
3) ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกิจ ได้หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ 
และความมั่นคง
4) สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้
คงอยู่สืบไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ได้หลากหลาย

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้
ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
2. กรมศิลปากรได้ระบบเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
เป็นศูนย์ข้อมูลที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก 
โดยสามารถน าเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
 และวิถีชีวิตคนไทยทั้งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดโอกาสและเพิ่ม
ช่องทางให้ผู้คนที่สนใจศึกษาสามารถค้นคว้า
ได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้มากขึ้น

กรมศิลปากร

การใช้ทนุทางวัฒนธรรมสรา้งผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X10 โครงการ กระตุ้นและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
รากด้วยการพฒันา
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย  
(Community Cultural
 Product of 
Thailand) (CCPOT) 
กิจกรรมด าเนินการ
1. พฒันาผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
ทุนชุมชน ส าหรับ
เป้าหมายผู้ซ้ือ
ประชาชนทั่วไป 
(CCPOT) ระดับโท) รวม
 8,000 รายการ
2. พฒันาผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เพิ่มมูลค่าด้วยการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่
ส าหรับตลาดระดับพรี
เมี่ยม (CCPOT) ระดับ

วัตปุระสงค์
1. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 
ของรัฐบาล
2. เพื่อลดต้นทุนในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของ
ชุมชน เนื่องจากผลิตเท่าเดิมระบบเดิมโดยใช้
ทุนชุมชนที่มีราคาต่ าและการจ าหน่ายได้ใน
ราคาสูงขึ้น  
3.เพื่อสร้างสินค้าและบริการของชุมชน
รูปแบบใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม ที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาดมากขึ้น เกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชนในชุมชน
เปา้หมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พฒันา  2) เพิ่มรายได้  3) เพิ่มการสร้างงาน
และสร้างอาชีพ 4) มีคลังข้อมูลและองค์
ความรู้ของผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรม เพื่อการ
พฒันา ต่อยอด
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
1. มีคลังข้อมูลความรู้ เพื่อการพฒันา

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

176,579,530        เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS3.1
MS3.2

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เอก) รวม 76 รายการ
3. ศึกษาข้อมูลทุติยภมูิ
และลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ปฐมภมูิ ชุมชนมรดก
วัฒนธรรม 30 ชุมชน 
เพื่อพฒันาคุณค่า
วัฒนธรรม [ABSTRACT
 VALUE] เป็นผลิตภณัฑ์
ศิลปมรดกวัฒนธรรม 
Intangible Cultural 
Heritage Art Made 
Product (ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่า
วัฒนธรรมจาก 30 
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพื่อพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์
 ICHAMP ระดับเพชร
รวม 10 รายการและ
ระดับทอง 240 รายการ
5. พฒันาผลิตภณัฑ์

ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม (Culture Product of 
Thailand) และสร้างความยั่งยืนด้านการใช้
ทุนวัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้านการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ด้วยวัฒนธรรมไทยระบบ BIG DATA  / 3. ได้
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการพฒันา
โดยบูรณาการทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมา
เพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑ์ / 4. ได้ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ที่ได้รับการพฒันาใน
ระดับสูงส าหรับผู้ซ้ือ High-end โดยบูรณา
การทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมาเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภณัฑ์
5. ได้ผลิตภณัฑ์ ที่สรรสร้างจากการน า
วัฒนธรรมของชุมชนมรดกวัฒนธรรม มา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ  / 6. 
ได้ผลิตภณัฑ์ ที่สรรสร้างจากการน าวัฒนธรรม
ของชุมชนมรดกวัฒนธรรมจากการประกวด 
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ หรือบริการ  / 7.
 ผู้ประกอบการชุมชนได้รับต้นแบบบรรจุภณัฑ์
 เพื่อน าไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยตนเอง
ได้ในระยะยาว

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยกิจกรรมประกวด 30
 ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพื่อเป็นผลิตภณัฑ์ 
ICHAMP ระดับเพชร 
รวม 10 รายการ
6. พฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญพเิศษสู่ 
ICHAMP ระดับทอง 
รวม 240 รายการ
7. CCPOT GRAND 
EXPOSITION : งาน
แสดงและจ าหน่าย
สินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศ การ
เจรจาธุรกิจเสมือนจริง
และการสัมมนาทาง
วัฒนธรรมไทยระดับ
นานาชาติ

8. มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ ด้านการตลาด
ในยุคปกติใหม่

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ
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โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X11 โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
District) 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ฟื้นฟคูวามเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พื้นที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
1) โครงการฟื้นฟคูวาม
เชื่อมั่นในและ
พฒันาการสัญจรใน
พื้นที่สาธารณะ / 2) 
โครงการฟื้นฟแูละ
พฒันาพื้นที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน  3) จัดท า
เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ
เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน (Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดท าแผนพฒันาเมือง/ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน  และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกิจใน
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ 
3. เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการออกแบบด้านธุรกิจ
สร้างสรรค์ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

60,000,000          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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2. บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์  (Business)
1) กิจกรรมพฒันา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)  / 2) 
กิจกรรมพฒันา
ฐานข้อมูลธุรกิจย่าน
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พื้นที่ / 3) กิจกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายนัก
สร้างสรรค์ในพื้นที่ชุมชน
 (Creative Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอัต
ลักษณ์ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Branding) 
1) กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของ

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการ
กระตุ้นการสร้างธุรกิจในย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างการรับรู้สร้างการ
จดจ า ในรูปแบบการจัดงานเทศกาลประจ า
เมือง และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้า
มาใช้พื้นที่ ย่านสร้างสรรค์ เป็นการแสดง
ศักยภาพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ / 2. 
ฐานข้อมูลธุรกิจย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ / 3.
 กิจกรรมพฒันาและกระตุ้นย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ย่านสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
 /5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 
(จากกิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ 
ที่เป็นย่านที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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ย่านและชุมชน 
(Creative Tour) / 2) 
กิจกรรมสร้างเนื้อหา
และส่งเสริมธุรกิจย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
1) การส ารวจและวิจัย 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และ
รูปแบบประจ าปีของ
เทศกาลฯ
2) ด าเนินการพฒันา
รูปแบบกิจกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอียดของการจัด
เตรียมการส าหรับวันจัด
งาน (Pre-production)
3) บริหารจัดการและ

อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพื้นที่ของโอกาสทางธุรกิจ
และความเคล่ือนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกิจด้ังเดิม 
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการเพิ่มรายได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่และพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 
ฟื้นฟพูื้นที่เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะ
ส่งผลให้เป็นย่านเป็นที่รู้จักและดึงดูดความ
สนใจ ในศักยภาพของการเป็นพื้นที่พร้อม
ปรับตัวและเติบโตจากโอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพื้นที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกับเส้นทางหลัก ผ่านพื้นที่
และกิจกรรมสร้างสรรค์ อันน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน ปฏสัิมพนัธ์ของ
คนในและต่างพื้นที่ เป็นพื้นที่แห่งการพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพฒันาทักษะที่
ได้รับระหว่างการใช้พื้นที่ย่านสร้างสรรค์เป็น

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย
พนัธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพื่อการจัดเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลย่านต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่เมือง
สร้างสรรค์

พื้นที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยุกต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยุกต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและพฒันาธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
ไทย  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการก้าวสู่
การจัดงานแสดงผลงานด้านการออกแบบ
ระดับโลก ทั้งในพื้นที่จริงและบนพื้นที่ดิจิทัล
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกิจของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจ
สร้างสรรค์ และการพฒันาฟื้นฟเูมือง ผ่าน
การจัดท า

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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กิจกรรมการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพนัธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพื้นที่ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพื้นที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 
ได้รับแรงบันดาลใจและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพฒันาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราว
เอกลักษณ์ของพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในย่าน
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกิจใหม่ หรือเกิดการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พื้นที่ย่านเป็นพื้นที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกิดโอกาส 
และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่องทางการขาย

ธุรกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
4. เกิดความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปใช้พฒันา
พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X12 โครงการ พฒันาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตรา
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) 
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภมูิและศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
พฒันาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง / 2) 
ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภมูิ เพื่อศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาและยกระดับพื้นที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิ่มจ านวนเมือง
สร้างสรรค์ / 2. เพื่อด าเนินงานพฒันาย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่าน
การจัดท าโครงการและกิจกรรมน าร่องการ
พฒันาพื้นที่ ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม / 3. 
เพื่อพฒันาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ท้องถิ่น / 4. เพื่อสร้างเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของไทยกับเมืองในประเทศ
ต่างๆ อันน าไปสู่การแลกเปล่ียนประสบการณ์
การพฒันาและความร่วมมือทางวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิ่มพื้นที่พฒันาสู่
เมืองสร้างสรรค์  / 2.จ านวนจังหวัดที่น าทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาพฒันาเป็น Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้าและ
บริการใหม่ (Branding)- จังหวัดที่ด าเนินงาน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต.ค. 2563 - 

ก.ย. 2564)

25,000,000          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สถานภาพของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพนัธุ์ โอกาสในการ
ฟื้นฟคุูณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid 19 เป็นต้น / 3) 
ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พฒันาย่านสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อย่างมี
ส่วนร่วม จ านวน 15 
พื้นที่
3. การท าเร่ืองราวย่าน

ต่อเนื่องจากปี 2563 จ านวน 6 เมือง  / 3. 
จ านวนจังหวัดที่ท าโครงการน าร่องพฒันา
พื้นที่ (District prototype testing) ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกิดพื้นที่เศรษฐกิจ
เมืองในสาขาเมืองสร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิ่มพื้นที่แห่งการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการฟื้นฟเูศรษฐกิจและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป
ในด้านสุขภาวะและความปลอดภยั  3. 
เพื่อให้จังหวัดเมืองรองสามารถน าองค์ความรู้
และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้าง 
Story Telling ที่สามารถพฒันาเป็นแบรนด์
ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทย์แนวโน้ม
การบริโภคของตลาด และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พื้นที่
4. งานเผยแพร่กิจกรรม
เครือข่าย
5. การเพิ่มพื้นที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. เกิดพื้นที่เมือง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย อันตอบโจทย์ต่อ
เป้าหมายขับเคล่ือนพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลพฒันาเมือง
สร้างสรรค์ ที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้
 / 2. สร้าง Branding และกระบวนการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของพื้นที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญในการพฒันา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การ
ลงทุน และการจ้างงานจากการพฒันาสินค้า
และบริการภายใต้ Branding ของท้องถิ่น / 3.
 เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน /4. สร้างความต่ืนตัวและความ
เคล่ือนไหวในวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการพฒันาเมือง ผ่าน
การจัดท ากิจกรรมการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ 
และการประชาสัมพนัธ์จากช่องทางต่างๆ และ
เกิิดเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่

เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการพฒันา
พื้นที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกัน และ
ร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจ้าภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X13 โครงการ พฒันา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการ
พฒันาจังหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัด
เชียงราย 
1) จัดกิจกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ทั้งด้าน

เปา้หมาย
1. เกดิพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูใิจในวัฒนธรรม
ของตนเอง มส่ีวนร่วมพฒันางานด้าน
ศิลปะอย่างยั่งยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกดิพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมอื
ในการด าเนนิชีวิต
3. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมส่ีวน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ามติิ
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมา
สร้างใหเ้กดิมลูค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกจิทั้งในระดับทอ้งถิ่น และ
กา้วสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เศรษฐกิจและด้านสังคม
 ที่จังหวัดจะได้รับจาก
การช่วยกันผลักดันให้
เป็นเมืองศิลปะร่วมกับ
เครือข่ายศิลปิน 
เครือข่ายด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X14 โครงการ พฒันา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
กิจกรรม
1. พฒันาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟกิ
 ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพื้นที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟกิดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกัน
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พฒันาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพื้นฐาน

ด าเนินโครงการเพื่อสร้างและบ่มเพาะนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งน าศักยภาพการ
สร้างสรรค์ที่เกิดขึ้น ช่วยชุมชนที่ยังขาดความ
เข้าใจพื้นฐานด้านการออกแบบ และพร้อมใน
การต่อยอดการน ากราฟกิดีไซน์ไปใช้ในการ
พฒันาชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยในปีนี้
การด าเนินโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยังขาดอัต
ลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ที่เด่นชัด 
น่าสนใจ และน่าจดจ า เป็นพื้นที่เป้าหมาย
เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏบิัติการด้านเรขศิลป์ ไม่
น้อยกว่า 5 คร้ัง  2. บันทึกเทปและผลิต
รายการชนช้างกราฟกิ ไม่น้อยกว่า 8 ตอน  3.
 งานด้านเรขศิลป์ถูกใช้ในการพฒันาสินค้า
และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ผสมผสานกับมติทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและ
บริการของชุมชน เกิด
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกัน

พฒันาต่อยอด องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 
สาขาเรขศิลป์ ผ่านการลงมือปฏบิัติจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อาทิ การสร้าง
เสน่ห์จากอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟกิ (เรขศิลป)์  2. สินค้าและ
บริการของชุมชนที่เข้าร่วม ได้รับการสร้าง
เสริมมูลค่า 

ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X15 โครงการ พฒันา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้ม
และทิศทางการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายด้วยผ้า
ไทยจากชุมชน/กลุ่มที่
ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการ เพื่อต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม
ผ้าไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อน าแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พฒันา
พื้นทีสาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ 
น าไปสู่การเพิ่มรายไดของชุมชนและท้องถิ่น /
 2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิด
ความภาคภมูิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อย่างยังยืน / 3. ส่งเสริมการใช้มรดกทาง
วัฒนธรรม ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความมั่งค่ัง มั่งคง และยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรมให้กับชุมชน / 4. เพื่อ
เป็นการต่อยอดจากการรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้สู่การปฏบิัติได้จริง / 5.เพื่อเป็นการน า
แนวคิดที่เป็นสากลมาพฒันาต่อยอดมรดกภมูิ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800            โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทย / 6. เพื่อสร้าง
ความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดภาพลักษณ์
ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทย / 7. เพื่อ
สร้างรายได้ให้เกิดแก่ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการพฒันาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พฒันาพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งจะน ามาสู่
การเพิ่มรายได้ของชุมชนและท้องถิ่น / 2. 
ประชาชนมีความภาคภมูิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น / 3. เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนเอง / 4. องค์ความรู้แนวโน้มและ
ทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเคร่ืองแต่ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กายด้ายผ้าไทยสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภมูิปัญญาผ้าไทยได้รับ
การต่อยอดแนวคิดที่เป็นสากลเพิ่มมากขึ้น / 
6. วงการผ้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น /
 7. ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และผู้ประกอบการ
ด้านผ้าไทย มีรายได้เพิ่มมากขึ้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X16 โครงการ บริหารจัดการ
และพฒันาพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ สถาบัน
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1.  กิจกรรมห้องคลัง
ความรู้ 
1) กิจกรรมห้องคลัง
ความรู้ ในเร่ืองการ
พฒันาศักยภาพ
ความสามารถของมนุษย์
 Fulfill Development
2) งานเทศกาลหนังสือ 
LIT  Fest โดยมิวเซียม
สยาม ร่วมกับ 
ส านักพมิพ ์ร้านหนังสือ 
และเครือข่าย จัดงาน
กิจกรรมเทศกาลหนังสือ
สนุก LIT Fest
3) จัดกิจกรรมห้องคลัง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ 
(มิวเซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยนอกห้องเรียนแนวใหม่ภายใต้แนวคิด
 พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum)
 รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม และสนองตอบการใช้บริการในพื้นที่
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม)
 ที่หลากหลาย
2. เพื่อพฒันางานบริการด้านพพิธิภณัฑ์ที่
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ห้องคลังความรู้ 
(ห้องสมุดเฉพาะทางประวัติศาสตร์สังคม) 
และห้องปฏบิัติการเชิงอนุรักษ์โบราณวัตถ/ุ
วัตถุจัดแสดง
"เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพงึพอใจ ร้อยละ 85
เปา้หมาย/ผลผลิต

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

37,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ความรู้ในหัวข้อ 
“หนังสือประวัติศาสตร์
ที่ส่งออกมาจากบ้าน
ของกันและกัน”
4) บริการด้านพื้นที่ เพื่อ
กิจกรรมที่จัดในห้องคลัง
ความรู้ ลักษณะเป็นการ
ใช้พื้นที่เพื่อการเรียนรู้  
Learning Space
5) ห้องคลังความรู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นที่
ปรึกษาในการจัดต้ัง
ห้องสมุดวัดบวรนิเวศ 
และได้มีการจัดประชุม
ผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาคี
ห้องสมุดหลายแห่ง
2.งานห้องปฏบิัติการ
เชิงอนุรักษ์โบราณวัตถ/ุ
 วัตถุจัดแสดง 
1) ด าเนินการต่ออายุ

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพงึพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบที่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้าชมให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีอย่างเท่า
เทียมกัน พร้อมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการที่มีข้อมูล
เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และสังคม รวมไปถึงเป็นพื้นที่แหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้บริการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในพพิธิัณฑ์และสอดคล้อง
กับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ครบวงจร 
3. เครือข่ายพพิธิภณัฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกันเชิง
อนุรักษ์และรักษาโบราณวัตถ/ุวัตถุพพิธิภณัฑ์ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กรมธรรม์ประกันภยั
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
2) ด าเนินการอนุรักษ์
วัตถุพพิธิภณัฑ์จาก
หน่วยงานภายนอกที่ขอ
ความอนุเคราะห์
3) ด าเนินการจัดพมิพ์
และเผยแพร่จดหมาย
ข่าวของห้องคลัง
โบราณวัตถุฯ
4) ด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล เขียน
บทความ ตรวจสอบ
เนื้อหา รวมถึงการ
ออกแบบรูปเล่ม เพื่อ
จัดท าจดหมายข่าวของ
ห้องคลังโบราณวัตุฯ
3.งานวิจัยวัสดุในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองปั้นดินเผา

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X17 โครงการ ขยายผล
พฒันาพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ภมูิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การจัดท าพฒันา
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์
1) การจัดสร้างต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ภมูิภาค
2) การจัดท าแผนแม่บท
ในการพฒันาต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจัดการพพิธิภณัฑ์
เครือข่าย
1) กิจกรรมความ
ร่วมมือกับต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์

วัตถุประสงค์
1. ขยายผลการพฒันาพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้สู่
ภมูิภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กับ
คนในสังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพฒันาระบบการขยายผล
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ระบบที่มีคุณภาพและยั่งยืน
3. สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเครือข่าย
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความ
ร่วมมือในการพฒันา องค์ความรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้การด าเนินงานของ
เครือข่ายพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ (Discovery 
Museum Network)
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. เกิดพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ที่พฒันาตามระบบ
 Discovery Museum จ านวน 1 แห่ง
2. เกิดแผนแม่บทในการพฒันาพพิธิภณัฑ์ใน
รูปแบบ Discovery Museum จ านวน 2 แห่ง
3. กิจกรรมสร้างความสัมพนัธ์และต่อยอด
องค์ความรู้กับเครือข่ายพพิธิภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ โดยมีพพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

38,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

2) การจัดกิจกรรมขยาย
ผลเพื่อเป็นต้นแบบ 
(Node) ในภมูิภาค (4 
ภาค)
3. การติดตาม
ความก้าวหน้าให้
ค าปรึกษาและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานพพิธิภณัฑ์
เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 
แห่ง จากทั่วทุกภมูิภาคในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดต้นแบบพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ไปสู่
ภมูิภาค ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ระบบพฒันาเครือข่ายพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและยั่งยืนตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพพิธิภณัฑ์อย่างได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
3. เกิดเครือข่ายพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network) ที่ร่วม
สร้างมาตรฐานในการเป็นแหล่งเรียนรู้
สาธารณะให้กับประชาชนชาวไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้
ผ่านพพิธิภณัฑ์ในสังคมไทย อย่างยั่งยืน

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X18 โครงการ ปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ของ
ประเทศภายในบริเวณ
สวนป่า "เบญจกิติ" (งบ
ผูกพนั 600,000,000)
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. พฒันาและปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ ภายใน
บริเวณสวนป่า“เบญจกิ
ติ”  ให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้แห่งชาติ ซ่ึง
กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง และ
กองทัพบกมีความ
ร่วมมือกันในการร่วม
ด าเนินการสร้าง สวนป่า
 “เบญจกิติ” ให้เป็น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้าง และจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ 
“OKMD 21” ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกายภาพของ การใช้พื้นที่ 
และรูปแบบองค์ความรู้
2. เพื่อจัดต้ังและพฒันา “ศูนย์การเรียนรู้ 
OKMD 21” ซ่ึงมีความเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย ทั้งใช้เชิงกายภาพของการใช้
พื้นที่ และเป็นที่รวบรวมและคัดสรรค์องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการ โมเดล
ธุรกิจ การจัดแบ่งพื้นที่การให้บริการ และ
หมวดหมู่องค์ความรู้ของศูนย์การเรียนรู้
3. เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และสามารถพฒันาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อมโยงจากใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถ
น าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
มีรูปธรรม
4) เพื่อพฒันาให้เป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้
 (Knowledge Hub) แห่งอนาคต แหล่งรวม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

        120,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สวนสาธารณะขนาด
ใหญใ่จกลางกรุงเทพฯ 
และพฒันาพื้นที่ส่วน
ต่างๆ ภายในสวนฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ส าหรับให้
ประชาชนมาใช้บริการ 
ใช้ประโยชน์ในกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์ด้าน
ต่างๆ ในปี 2565 
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จตามนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
พฒันาสวนสาธารณะที่
ส าคัญของ
กรุงเทพมหานครเพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติ
 สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง
 ซ่ึง สบร. จะร่วมมือ

ภมูิปัญญาด้ังเดิม และความเป็นมาของการ
การพฒันาประเทศ (Thai Civilization) และ
ต่อยอดองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการพฒันาศักยภาพ และทักษะ
ของประชาชนทุกช่วงวัยในการประกอบอาชีพ 
5) เพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์
 ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าโดยให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ค้นพบศักยภาพของตนเองได้ 
6) เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
เครือข่ายเพื่อพฒันาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับประชาชน
ในทุกช่วงวัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดความคุ้มค่าของโครงการจากรายได้ที่
เป็นตัวเงินและค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ 
ประมาณการวงเงินรวมปีละ 700 ล้านบาท
2. การสร้างพื้นที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่ดี
 ส าหรับประชาชน ชุมชน ที่อยู่บริเวณโดยรอบ
3. สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ส าคัญส าหรับ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

พฒันาพื้นที่ส่วนหนึ่งใน
บริเวณ สวนเบญจกิติ ให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ หรือแหล่ง
เรียนรู้ของประเทศ
2. จัดกิจกรรมให้เด็ก 
เยาวชน ครู อาจารย์ 
เข้ามาใช้บริการการ
เรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้
แห่งชาติ เพื่อให้เกิดการ
เชื่อมโยงความรู้กับ
หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบ เช่น การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 การอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กับ 
นิสิตนักศึกษา

ประเทศไทยหลายประการ อาทิ การเป็น 
New Tourist Destination โดยเป็น 
Landmark แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยและต่างประเทศ, การขับเคล่ือนนโยบาย
ของรัฐบาล, ต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้
รูปแบบใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงของอาคาร
ประวัติศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบ และองค์ความรู้สมัยใหม่

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

เพื่อพฒันาแหล่งเรียนรู้รูปแบบห้องสมุด
ออนไลน์ระดับชาติที่เป็นช่องทางในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจาก
แพลตฟอร์มที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพที่
จะเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานทาง
ปัญญาที่จะเป็นการพฒันาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศแล้ว ประชาชน
จะได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้พฒันา
ตนเองและพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท าระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Data 
Management System) จะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ จากทั่วโลก และ
องค์กรเด่นๆ ในประเทศ ครอบคลุมองค์
ความรู้หลากหลายศาสตร์ทุกแขนง เพื่อให้
ประชาชนทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้อย่าง
ไร้ขีดจ ากัด
2. จัดท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน 
(Intelligent System และSearch Engine)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

28,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

 จะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) 
และอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
ได้อย่างรวดเร็วเพื่อน าไปพฒันาองค์ความรู้
และระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จ านวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง (คน/ปี)
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อ
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ รวมถึง
สามารถพฒันาทักษะการเรียนรู้ จ านวนไม่
น้อยกว่า 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตร
การเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริการมีความพงึพอใจ

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 online course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกราฟกิ และ
บทความออนไลน์ 
ส าหรับการจัดท า 
Digital Marketing 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200
 ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X21 โครงการ พัฒนาระบบ
บริการเอกสารจดหมาย
เหตุเพือ่ประชาชน 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จัดท าข้อก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบบริการเอกสาร
จดหมายเหตุเพือ่
ประชาชน
2. พัฒนาระบบจัดท า
คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ และจัดท า
บัญชีข้อมูลทรัพยากร
ด าเนินการแปลงข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ดิจิทัล
3. จัดท าน าเข้าข้อมูล 
และการเผยแพร่และ
ให้บริการข้อมูล
4. ประชาสัมพันธเ์พือ่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน 
2. เพื่อพฒันาศักยภาพการให้บริการข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ให้อยู่ในรูปแบบของหอ
จดหมายเหตุดิจิทัล
3. เพื่อให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
ทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุก
ระดับ รวมถึง ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความ
บกพร่องประเภทต่าง ๆ
4. เพื่ออนุรักษ์  จัดเก็บ  แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ ่ ที่สามารถอ้างอิงข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สามารถเชื่อถือได้  ทั้งยังเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย  ในทุกแขนงวิชา 
5. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐานข้อมูลหลักของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

35,995,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

และระบบสืบค้นเพื่อการบริการประชาชนที่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จัดท าพฒันาระบบให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ ด้วยระบบดิจิทัล
2. ด าเนินการแปลงข้อมูล ทรัพยากรข้อมูล
บัญชีเอกสาร ฟล์ิมกระจก ฟล์ิมเนกาทีฟ แผน
ที่ ภาพถ่าย เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นดิจิทัลและน าเข้า
เอกสารจดหมายเหตุของส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ
3. พื้นที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลรวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากัดเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพกิารสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุดิจิทัลที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพฒันา และ
เป็นมรดกวัฒนธรรมสามารถน าไป สร้างสรรค์
 ต่อ

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ยอด และเพิ่มคุณค่าในเชิงการพฒันาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ฯลฯ ได้อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และสามารถจัดเก็บ
รักษาต้นฉบับคงอยู่ตามสภาพเดิมและมีอายุ
ยืนยาวได้รับการอนุรักษ์อย่างถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เอกสารจดหมายเหตุ บัญชีเอกสาร 
ฟล์ิมกระจก ฟล์ิมเนกาทีฟ แผนที่ ภาพถ่าย 
เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ ได้รับการแปลง
เป็นดิจิทัลน าเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการ 
สามารถจัดเก็บทรัพยากรต้นฉบับได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ และ สถานที่
ให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ แก่
ประชาชน สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการ
ประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ สามารถ
ให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อการศึกษา ค้นคว้า
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X22 โครงการ พฒันาบริการ
ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุด
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ
๑) ในส านักหอสมุด
แห่งชาติ, ๒) ในหอสมุด
แห่งชาติส่วนภมูิภาค
2. การบ ารุงรักษา
1) ห้องสมุดอัตโนมัติ, 
2) ระบบ e-service, 
3) ระบบดิจิทัล, 
4) ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาต่อยอดโครงการห้องสมุดดิจิทัล
ในงบประมาณปี 2560 ให้มีความต่อเนื่อง
และครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อปรับปรุงการบริการของหอสมุด
แห่งชาติให้อยู่ในรูปแบบของห้องสมุดดิจิทัลที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มคุณค่าให้กับ
มรดกภมูิปัญญาของชาติที่อยู่ในหอสมุด
แห่งชาติ
4. เพื่ออนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลที่เป็น
มรดกภมูิปัญญาของชาติที่อยู่ในหอสมุด
แห่งชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
5. เพื่อพฒันาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที่ทันสมัยของประชาชนในชาติ
6. เพื่อพฒันาพื้นที่การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัล รวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์
ภายในหอสมุดแห่งชาติให้ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

33,680,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

7. เพื่อลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของประชาชนใน
ชาติ
เป้าหมาย 
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกสารต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ หนังสือหายาก 
หนังสือพมิพเ์ก่า สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่าย ได้รับการแปลงให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล
2. มีห้องสมุดดิจิทัลส าหรับการจัดเก็บ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
3. พื้นที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัลรวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากัดเพศ อายุ และวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพกิารสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เอกสารต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ ได้แก่ หนังสือหายาก 
หนังสือพมิพเ์ก่า สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่ายของหอสมุดแห่งชาติได้รับ

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

การแปลงอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
2. มีห้องสมุดดิจิทัลที่จัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลที่มีคุณค่า ที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
การให้บริการประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ
3. มีพื้นที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจิทัล รวมถึงส่ือประชาสัมพนัธ์ภายใน
หอสมุดแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
4. ประชาชนในชาติสามารถน าทรัพยากร
สารสนเทศดิจิทัลที่เป็นมรดกภมูิปัญญาของ
ชาติไปสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิ่มคุณค่าใน
เชิงการพฒันาด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา
 ฯลฯ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
5. ทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชาติคงอยู่ตามสภาพเดิมและมีอายุยืนยาว

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X23 โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแห่งการอ่านและ
การเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดท าส่ือรณรงค์ 
ประชาสัมพนัธ์ และการ
สร้างสรรค์บรรยากาศ
เมือง
2. สนับสนุนการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การจัดเวที
สาธารณะเพื่อพดูคุย
แลกเปล่ียนระดม
ความคิด การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
3. จัดกิจกรรมอ่าน
มาราธอน ณ เมืองภเูก็ต

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมการอ่านในระดับเมืองหรือ
จังหวัด ให้ประชาชนเกิดความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านหนังสือ
และการแสวงหาความรู้ และมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
บริบทของจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
2. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครภเูก็ต ให้สอดรับกับการได้รับ
เลือกให้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่า
ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก 
(UNESCO GNLC)
เปา้หมาย
1. ประชาชนเกิดพฤติกรรมการอ่าน ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอ่านและเล็งเห็นคุณค่า
ของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ในจังหวัดภเูก็ตที่จะมีการท างาน
ร่วมกันอย่างยั่งยืนภายหลังส้ินสุดกิจกรรม
ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
เกิดการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เกิด

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

5,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

เครือข่ายส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่จะ
ท างานร่วมกันต่อไปอย่างยั่งยืน เกิดอัตลักษณ์
ใหม่ของจังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพยีงการแข่งขันวิ่ง
นานาชาติ Phuket Marathonแต่ยังมี
Phuket Readathon ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ที่จะ
ช่วยส่งเสริมงานด้านการศึกษา 
นอกเหนือไปจากจุดเด่นด้านการท่องเที่ยว 
กีฬา และวัฒนธรรมของจังหวัด

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังานบริหารและพฒันาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

BR1302X24 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile)
กิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
กิจกรรมและชุด
นิทรรศการเคล่ือนที่ 
“Muse Mobile” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
จังหวัด และท้องถิ่น
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดเวทีกิจกรรมและพื้นที่แห่งการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยได้ทั้งสาระและ
ความเพลิดเพลินสู่ภมูิภาคอันเป็นการขยาย
โอกาสการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน เด็กและ
เยาวชนที่อยู่ตามภมูิภาค
2. เพื่อบ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้างนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และส่งเสริมให้เข้าใจ
ประวัติศาสตร์และตระหนักรักในท้องถิ่นของ
ตนอันจะน าไปเป็นพื้นฐานในการสร้างอนาคต
ที่ยั่งยืนในสังคมแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของ 
Discovery Museum ร่วมกับพพิธิภณัฑ์
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
เปา้หมาย/ผลผลิต
1.  มีการน าเสนอองค์ความรู้และ
กระบวนการจัดการองค์ความรู้ผ่านชุด
นิทรรศการเคล่ือนที่ 3 แห่ง / 2.  จ านวนผู้เข้า
ใช้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านชุด
นิทรรศการเคล่ือนที่ รวมไม่น้อยกว่า 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมิน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

13,300,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ความพงึพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นิทรรศการเคล่ือนที่ และเกิดความสนใจที่
จะต่อยอดโดยการศึกษาหาความรู้ผ่าน
พพิธิภณัฑ์ /  2.  ประชาชนในภมูิภาคมีความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองและ
ภมูิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย / 3.  เกิดความ
ร่วมมือกับเครือข่ายพพิธิภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และหน่วยงานในภมูิภาคในการ
ส่งต่อแนวคิด Discovery Museum"



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ BR1302X25 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิ้น
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ชิ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านได้  
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน 
ผลที่คาดว่าจะเกิด
เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
เล่นดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านได้
ดชันีชี้วัดความส าเร็จ
เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียง
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 14 แห่ง จ านวน
 1,680 คน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

6,200,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X26 โครงการ พฒันาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
การด าเนินการ : การ
พฒันาระบบบริหาร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
ประชาชนผ่าน
เทคโนโลยี AR Code 
QR Code, Virtual 
Reality และ 3D 
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล 
จัดท าบัญชี จัดท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จัดท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาอังกฤษ หรือภาษา

วัตถุประสงค์
1. จัดท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code 
และ Virtual Reality จ านวน 25 แหล่ง
โบราณสถาน ทั่วประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. พฒันาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพื่อให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจัยของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจัย 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เปา้หมาย:  
ผลผลิต:

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.2 กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

อื่นๆ และจัดท าการ
จ าแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่ก าหนด
3. จัดท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ   จัดท าเป็น
สามมิติ
5. งานพฒันาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
 แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. งานเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ชุดข้อมูล

1. จัดท าข+้E67อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2. จัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
อังกฤษ ฯลฯ เป็นต้
3. ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปากรจัดท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพพิธิภณัพสถานแห่งชาติ เพื่อ
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจูงใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป
3. ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกิจ ได้หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ 
และความมั่นคง
4. สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้
คงอยู่สืบไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกิจ ได้
หลากหลาย ก่อให้เกิดรายได้ และความมั่นคง
 และสร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้
คงอยู่สืบไป

กรมศิลปากร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X27 โครงการ พฒันาต่อ
ยอดทนุทาง
วัฒนธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (บวร On
 Tour) ของชุมชน
คุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลัง
บวร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาศักยภาพชุมชนคุณธรรมฯ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ ด้วยการ
น าทุนทางวัฒนธรรมและข้อมูลองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม มาพฒันาต่อยอดให้เกิดคุณค่า
และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ / 2. เพื่อให้ชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการฟื้นฟเูศรษฐกิจของ
ชุมชนภายหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
 ได้ผ่านพน้ไป
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้น าพลังบวร 
ในการพฒันาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน / 4. เพื่อให้เกิดชุมชนคุณธรรมฯ บวร 
On Tour ที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ พร้อม
เป็นต้นแบบความส าเร็จและขยายผลไปสู่
ชุมชนอื่นๆ / 5. เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการพฒันาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเจ้าบ้านที่ดี และ
ได้รับการพฒันาด้านอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น
กิจกรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

76,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

1. กิจกรรมพฒันาศักยภาพผู้น าพลังบวร เพื่อ
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้
แนวคิด “บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้น าพลังบวร เพื่อพฒันา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพฒันาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน (บวร On Tour)
1) จัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
เพื่อใช้ในการพฒันาต่อยอด  2) การคิดค้น 
หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนคุณธรรมฯ 3) พฒันาเส้นทาง และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ และมี
มาตรฐาน   4) พฒันาภาพลักษณ์ และตรา
สัญลักษณ์ที่ส่ือถึงความโดดเด่น และอัต
ลักษณ์ของชุมชน 5) พฒันาส่ือประชาสัมพนัธ์
 และช่องทางการตลาดของผลิตภณัฑ์ทาง
วัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

จ านวน 1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับการ
พฒันาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
2. ผู้น าพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับ
การพฒันาให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ จ านวน 3,000 คน 
ทั่วประเทศ
เชิงคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร 
ได้รับการฟื้นฟเูศรษฐกิจของชุมชนภาย
หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 2. ผู้น า
พลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพฒันา
ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
 / 3. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นเจ้า
บ้านที่ดี และได้รับการพฒันาด้านอาชีพ มี
รายได้เพิ่มขึ้น / 4. ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็น
ทั้งภมูิสังคม ภมูิปัญญา และภมูิทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นได้รับต่อยอดให้เกิดคุณค่า และ

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

มูลค่าอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการฟื้นฟ ูเยียวยา 
ทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้
ผ่านพน้ไป โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภมูิสังคมภมูิปัญญาและภมูิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่า
อย่างสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
๒. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการ
พฒันาต่อยอด มีกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
ที่เป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน 
๓. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ มีความรัก 
ความภมูิใจและมีความเป็นเป็นเจ้าของชุมชน
จากการ
ใช้ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

มาสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ 
และท าให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณค่า และ
มูลค่าอย่างสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภมูิสังคม ภมูิปัญญา และภมูิทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้ชุมชน
อื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็น
ทั้งภมูิสังคมภมูิปัญญาและภมูิทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่า
อย่างสร้างสรรค์

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X28 โครงการ สร้างสรรค์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย
 (Cultural Product of
 Thailand : CPOT)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การส ารวจข้อมูล
ชุมชน ในพื้นที่ 7๗ 
จังหวัด
2. การอบรมเชิง
ปฏบิัติการเพื่อพฒันาต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. การพฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย
 150 ชุมชนในพื้นที่ 77 
จังหวัด
3. การอบรมเชิง
ปฏบิัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วย
การอบรมพฒันาทักษะด้านการออกแบบ การ
ผลิต เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล
2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการน าเอาทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย และสามารถต่อยอด
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่
ชุมชน
3. เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ
4. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรมของชาติในคงอยู่สืบต่อไป   
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเผยแพร่

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

21,866,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ออนไลน์และออฟไลน์
4. การอบรมเชิง
ปฏบิัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรม
ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมการออกร้าน
ในงานแสดงสินค้า
ระดับชาติ จ านวน 5 คร้ัง
7. จัดท าหนังสือหรือส่ือ
ส่ิงพมิพป์ระชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทัศน์
ประชาสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย

ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย   ให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พฒันา
2) เพิ่มรายได้ 
3) เพิ่มการสร้างงานและสร้างอาชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ของผลิตภณัฑ์
ทางวัฒนธรรม เพื่อการพฒันาต่อยอด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนชาวไทยเกิดความตระหนัก เห็น
คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรม
๒. สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย
ได้รับการส่งเสริม พฒันาต่อยอด เพิ่มช่องทาง
และโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมมี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการน ามรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นแรง

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ของชุมชนในท้องถิ่น 4 
ภมูิภาคจ านวน 8 ตอน
9. ประชุมเพื่อวางแผน
และติดตามงาน

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ เกิด
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการประกอบการ
5. เกิดการน าเอาเอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย และสามารถต่อยอดส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่
ชุมชนทั่วประเทศ

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อใช้วัฒนธรรมเป็นเสมือนเคร่ืองมือ
ซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ในการสร้าง
อิทธิพลต่อความคิดของประชาชนไทยได้
ภาคภมูิในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
 สร้างพลังบวกสร้างความรัก ความสามัคคี 
หลอมรวมจิตใจของประชาชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกัน
2. เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ไทยให้เป็นระบบและก าหนดทิศทาง 
เพื่อการต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กับ
ธุรกิจบันเทิงหรือการท่องเที่ยว
3. เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกัน
ในการท านุบ ารุงสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างมรดกภมูิปัญญาของชาติ รวมถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไป
4. เพื่อส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่าง
ยั่งยืน โดยเน้นให้ประชาชน มีความสมบูรณ์
พนูสุขและภาคภมูิใจ5. เพื่อให้บุคลากรด้าน
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

205,800,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ความรักชาติหรือภมูิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ต่อส่วนรวม
3. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ของไทยได้รับการ
เผยแพร่อย่างกว้างขวางทั้งระดับประเทศ 
ระดับภมูิภาคและระดับสากล
4. ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
และธุรกิจต่อเนื่อง สามารถจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น เป็นการ
เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ขยายตลาดภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ไทย และเป็นการยกระดับขีเค
วามสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเพิ่ม
มากขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมความสามัคคีและความ
รักชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ภมูิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้
อย่างมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 
๑๐ โครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X30 โครงการ ส่งเสริมการ
พฒันาผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย CPOT
และยกระดับต่อยอด
ทางการตลาดให้กับ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. การพฒันายกระดับ 
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย 
(Community Cultural
 Product of Thailand
 : CCPOT) ระดับโท
เป็นผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย (Cultural 
Product of Thailand :
 CPOT)
2. จัดอบรมให้ความรู้ 
โดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภณัฑ์

วัตถุประสงค์
1 เพื่อพฒันาและยกระดับผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural
 Product of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ให้เป็นผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural 
Product of Thailand : CPOT) 
2. เพิ่มศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการอบรม
พฒันาทักษะด้านการออกแบบการผลิต เพื่อ
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย
 มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สามารถแข่งขันได้
ในเชิงพาณิชย์ในระดับสากล
3. เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจให้กับประเทศ
4. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเกิดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

วัฒนธรรม
3. การเชื่อมโยงขยาย
ตลาดและเพิ่มช่องทาง
การตลาด ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชาสัมพนัธ์
ภาพลักษณ์ผลิตภณัฑ์
5. จัดท าค าขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
คัดเลือกให้พฒันาสินค้า
 อย่างน้อยสินค้าละ 1 
ค าขอ

วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
ทั้งในและต่างประเทศ
6. เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย
 ที่มีอยู่เดิมและจากการพฒันายกระดับของ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พฒันาต่อยอดสินค้าและบริการ(ท่องที่ยว) 
ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิ่ม จากความคิดสร้างสรรค์
 ผสานทุนชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพย์สินทางปัญญา
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
เชิงปริมาณ
1.ประชาชนทั่วประเทศ รวม 7,600 ราย      
มีส่วนได้เสียในโครงการ
2.ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 76 ราย เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสานึกค่านิยมวัฒนธรรมไทย       
จากรากฐานสู่สังคมประเทศ 
2.สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง       
 สู่ภมูิภาคโลก

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

3.เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย ธรรมชาติ
ด้วยองค์ร่วมทางวัฒนธรรม 
4.สร้างแรงบันดาลใจในการน าต้นทุน 
วัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์พฒันา ประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกิดการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
อันเป็นเอกอัตลักษณ์ที่ไม่มีวันหมดให้เป็น
เศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการชุมชน
อันสอดรับกับสภาวะการณ์ทางการตลาดมห
ภาคยั่งยืนที่มุ่งเน้นการบริโภคในประเทศ
3. น ามรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวน
ทรัพย์สินทางปัญญา เกิดความมั่นคงยั่งยืน
ทางวัฒนธรรมและภาคสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งก่อความ
มั่นคงสู่ความยั่งยืนของประเทศ
5. กระตุ้นและสร้างการตระหนักเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการน าทุน
ทางวัฒธรรมของชาติมาใช้สร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและการกินดีอยู่ดีของคนในชาติ

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X31 โครงการสร้างมูลค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกิจท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินการ
1. กิจกรรมลงส ารวจ
พื้นที่เป้าหมาย 10 
จังหวัด
2. กิจกรรมการบรรยาย
 Value Creation + 
Story-Telling และรับ
สมัครผู้ประกอบการที่
สนใจ
3. กิจกรรมการให้
ค าปรึกษา Value 
Creation เพื่อพฒันา
ธุรกิจ
4. กิจกรรมการจัดท า
องค์ความรู้และน าเสนอ
 40 สินค้า/บริการ 
(อาหาร หัตถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับและปรับกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นให้พฒันา
อย่างก้าวกระโดด 
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร
และหัตถกรรมในท้องถิ่น สามารถพฒันาและ
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ ด้วย
การสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ที่
เป็นสากล
เปา้หมาย
ผลผลิต 
1. จ านวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ/หรือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ / 2. จ านวนสินค้า หรือ 
บริการที่ได้รับการยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงาน (อาหาร หัตถกรรม) 
ผลลัพธ์ 
1. เกิดการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าและ
คุณค่า (Value Creation) ให้แก่สินค้าและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

50,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

บริการท้องถิน่ไทยในมิติวตัถุดิบ-กระบวนการ
ผลิต-กระบวนการออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้างเร่ืองราว-
กระบวนการส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการ
พัฒนาทีใ่ช้ศาสตร์นวตักรรม ศาสตร์วสัดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอด
ห่วงโซ่กระบวนการผลิต
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิน่ไทยให้เทียบเคียงกับสินค้าท้องถิน่ของ
ต่างประเทศ เช่น ญี่ปุน่ เกาหลี ไต้หวนั
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิน่ได้รับการ
ยกระดับและปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้
พัฒนาอย่างก้าวกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและหัตถกรรมใน
ท้องถิน่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และต่อยอด
สินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. สินค้าและบริการได้รับการสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ทีเ่ป็น
สากล

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X32 โครงการพฒันาและ
ส่งเสริมย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Creative 
District)
กิจกรรม
1. ฟื้นฟคูวามเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พื้นที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
๑) โครงการฟื้นฟคูวาม
เชื่อมั่นในและ
พฒันาการสัญจรใน
พื้นที่สาธารณะ
๒) โครงการฟื้นฟแูละ
พฒันาพื้นที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน
3) จัดท าเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะเพื่อใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
(Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจัดท าแผนพฒันาเมือง/ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบัน และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกิจใน
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ 
3. เพื่อสร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการออกแบบ ด้านธุรกิจ
สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

60,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

2. บ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์  (Business)
๑) กิจกรรมพฒันา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)
2) กิจกรรมพฒันา
ฐานข้อมูลธุรกิจย่าน
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พื้นที่
3) กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายนักสร้างสรรค์
ในพื้นที่ชุมชน 
(Creative Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอัต
ลักษณ์ย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (Branding) 
๑) กิจกรรมส่งเสริมอัต
ลักษณ์ของย่านและ
ชุมชน (Creative Tour)
2) กิจกรรมสร้างเนื้อหา

4. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการ
กระตุ้นการสร้างธุรกิจในย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างการ
จดจ าในรูปแบบการจัดงานเทศกาลประจ า
เมือง และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้า
มาใช้พื้นที่ย่านสร้างสรรค์ เป็นการแสดง
ศักยภาพของเมือง
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ 
2. ฐานข้อมูลธุรกิจย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. กิจกรรมพฒันาและกระตุ้นย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ย่านสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก 
5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า (จาก
กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

และส่งเสริมธุรกิจย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
๑) การส ารวจและวิจัย 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และ
รูปแบบประจ าปีของ
เทศกาลฯ
2) ด าเนินการพฒันา
รูปแบบกิจกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอียดของการจัด
เตรียมการส าหรับวันจัด
งาน (Pre-production)
3) บริหารจัดการและ
ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกับเครือข่าย

เป็นย่านที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่
อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพื้นที่ของโอกาสทางธุรกิจ
และความเคล่ือนไหวกิจกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกิจด้ังเดิม 
ธุรกิจสร้างสรรค์ และการเพิ่มรายได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุน
ในพื้นที่และพฒันาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 
ฟื้นฟพูื้นที่เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะ
ส่งผลให้เป็นย่านเป็นที่รู้จักและดึงดูดความ
สนใจ ในศักยภาพของการเป็นพื้นที่พร้อม
ปรับตัวและเติบโตจากโอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพื้นที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกับเส้นทางหลัก ผ่านพื้นที่
และกิจกรรมสร้างสรรค์ อันน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน ปฏสัิมพนัธ์ของ
คนในและต่างพื้นที่ เป็นพื้นที่แห่งการพฒันา
คุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพฒันาทักษะที่

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

พนัธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกิจ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพื่อการจัดเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลย่านต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่เมือง
สร้างสรรค์

ได้รับระหว่างการใช้พื้นที่ย่านสร้างสรรค์เป็น
พื้นที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยุกต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกิจได้
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยุกต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพฒันาคุณภาพ
ชีวิตและพฒันาธุรกิจได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ
ไทย  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการก้าวสู่
การจัดงานแสดงผลงานด้านการออกแบบ
ระดับโลก ทั้งในพื้นที่จริงและบนพื้นที่ดิจิทัล
6. เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกิจของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกิจ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจ
สร้างสรรค์

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 และการพฒันาฟื้นฟเูมือง ผ่านการจัดท า
กิจกรรมการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพนัธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพื้นที่ย่าน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพื้นที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพื้นที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ 
ได้รับแรงบันดาลใจและความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพฒันาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การต่อ
ยอดสินทรัพย์ ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราว
เอกลักษณ์ของพื้นที่ด้วยความคิดสร้างสรรค์
เพื่อพฒันาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตในย่าน
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกิจใหม่ หรือเกิดการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พื้นที่ย่านเป็นพื้นที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกิดโอกาส

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกิดช่องทางการ
ขายธุรกิจสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น
4. เกิดความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ไปใช้พฒันา
พื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X33 โครงการพฒันาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตรา
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding)
กิจกรรม
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภมูิและศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
พฒันาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง
2) ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภมูิ เพื่อศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้
และจับต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันาและยกระดับพื้นที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิ่มจ านวนเมือง
สร้างสรรค์ 
2. เพื่อด าเนินงานพฒันาย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการจัดท า
โครงการและกิจกรรมน าร่องการพฒันาพื้นที่ 
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อย่างมีส่วนร่วม
3. เพื่อพฒันาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ท้องถิ่น
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของไทย
กับเมืองในประเทศต่างๆ อันน าไปสู่การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาและความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
กิจกรรม
๑. การส ารวจขั้นปฐมภมูิและศึกษาศักยภาพ
ของพื้นที่เป้าหมายเพื่อพฒันาเป็นเมือง
สร้างสรรค์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

25,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

  สถานภาพของธุรกิจ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพนัธุ์ โอกาสในการ
ฟื้นฟคุูณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid19 เป็นต้น
3) ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พฒันาย่านสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อย่างมี
ส่วนร่วม จ านวน15 พื้นที่
3. การท าเร่ืองราวย่าน
สร้างสรรค์ (Creative

๑) ด าเนินการคัดเลือกพื้นที่เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์น าร่อง จ านวน 8 แห่ง
๒) ด าเนินการส ารวจขั้นปฐมภมูิ เพื่อศึกษา
ศักยภาพของพื้นที่ ได้แก่ สินทรัพย์ที่จับต้อง
ได้และจับต้องไม่ได้  สถานภาพของประชากร 
 สถานภาพของธุรกิจสถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ โอกาสในการ
ฟื้นฟคุูณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ Covid19 เป็นต้น
๓) ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ ศักยภาพที่
โดดเด่น เทียบเคียงกับกรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
2. กิจกรรมสร้างแนวคิดและทดสอบแนวคิด
การพฒันาย่านสร้างสรรค์สู่เมืองสร้างสรรค์
อย่างมีส่วนร่วม จ านวน 15 พื้นที่
3. การท าเร่ืองราวย่านสร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พื้นที่
4. งานเผยแพร่กิจกรรมเครือข่าย
5. การเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์
เป้าหมาย

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

 District Storytelling)
 จ านวน 8 พื้นที่
4. งานเผยแพร่กิจกรรม
เครือข่าย
5. การเพิ่มพื้นที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลผลิต (Output) 
1. เพิ่มพื้นที่พฒันาสู่เมืองสร้างสรรค์ 
2.จ านวนจังหวัดที่น าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
พฒันาเป็น Story Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบ
รนด์สินค้าและบริการใหม่ (Branding)- 
จังหวัดที่ด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 
จ านวน 6 เมือง 
3. จ านวนจังหวัดที่ท าโครงการน าร่องพฒันา
พื้นที่ (District prototype testing) ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกิดพื้นที่เศรษฐกิจเมืองในสาขาเมือง
สร้างสรรค์ตามยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิ่มพื้นที่แห่งการเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในการฟื้นฟเูศรษฐกิจและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ในด้านสุขภาวะและความปลอดภยั 
3. เพื่อให้จังหวัดเมืองรองสามารถน าองค์
ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มา
สร้าง Story Telling 
ที่สามารถพฒันาเป็นแบรนด์ของสินค้าและ
บริการ ที่ตอบโจทย์แนวโน้มการบริโภคของ
ตลาด และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
อันตอบโจทย์ต่อเป้าหมายขับเคล่ือนพื้นที่เมือง
เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
โมเดลพฒันาเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถขยาย
ผลไปยังพื้นที่อื่นได้
2. สร้าง Branding และกระบวนการถ่ายทอด
เร่ืองราวของพื้นที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญใน
การพฒันา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยว
 สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การลงทุน และ
การจ้างงานจากการพฒันาสินค้าและบริการ
ภายใต้ Branding ของท้องถิ่น 
3. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัว

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน
4. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจ
สร้างสรรค์ และการพฒันาเมือง ผ่านการ
จัดท ากิจกรรมการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ 
และการประชาสัมพนัธ์จากช่องทางต่างๆ และ
เกิิดเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่เข้าใจและมีบทบาทของตนเอง
ต่อการพฒันาพื้นที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
ร่วมกัน และร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็น
เจ้าภาพเมืองสร้างสรรค์ในอนาคต

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X34 โครงการ ส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่ายวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การพฒันาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทาง
วัฒนธรรม
2. การพฒันา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรม
3. การจัดงาน
มหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชาติ

ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ
1. มีการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยการอนุรักษ์ สืบทอด และพฒันา
วัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแบบอย่างที่ดี
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด าเนินงาน
วัฒนธรรมสอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จักในวง
กว้าง
5. ชุมชนได้รับการสนับสนุนการพฒันาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพฒันาผลิตภณัฑ์
 การบริการ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
6. ชุมชนได้รับการประชาสัมพนัธ์ให้เป็นที่
รู้จักแก่ประชาชนทั่วไป
7. มีเส้นทางตามรอยอาหารอร่อย 9 เส้นทาง 
8 วิถีที่ต้องชิม
8. ชุมชนได้รับการพฒันาผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการจัด

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

160,000,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม 
9. ถนนสายวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพื้นที่
ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับประชาชนในพื้นที่ น าไปสู่การเพิ่ม
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกภมูิปัญญา
ทางวัฒนธรรมให้ประชาชนได้ชมและรับรู้
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ผลงานออกสู่ตลาด
12. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดมรดก
ภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม และพฒันาทักษะ
ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภมูิปัญญาทาง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

วัฒนธรรมที่ยั่งยืน
13. มีการเผยแพร่มรดกภมูิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยไปสู่สาธารณชน ตลอดจน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
เจ้าของมรดกภมูิปัญญาทางวัฒนธรรม"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X35 โครงการ พฒันา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพื่อต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การคัดเลือกพื้นที่
    1.1 การคัดเลือก
เบื้องต้น จากการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
เอกสารจาก
กลุ่มเป้าหมาย  1.2 
แต่งต้ังคณะท างาน
    1.3 การลงพื้นที่เพื่อ
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนในพื้นที่
    1.4 การประกาศ
และรับสมัครพื้นที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ
    1.5 การประชุม
คณะท างานเพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อน าแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พฒันา
พื้นที่สาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ น าไปสู่การเพิ่ม
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส านึกให้ประชาชนเกิด
ความภาคภมูิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และพฒันา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ให้กับชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้ับ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

โครงการ   /  1.6 
ประกาศผลการ
คัดเลือก/ มีหนังสือแจ้ง
ชุมชน/ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
2. การพฒันาศักยภาพ
พื้นที่ (จัดประชุมเชิง
ปฏบิัติการจัดท า
แผนพฒันาในพื้นที)่
3. การทดสอบการจัด
กิจกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยว
4. การจัดท าส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ (วีดีทัศน์
แนะน าโครงการฯ) 
5. การติดตามและสรุป
การด าเนินงาน
    5.1 ลงพื้นที่ติดตาม
การท างาน , 5.2 
เอกสารรายงานผลจาก
ชุมชน

1. เกิดการพฒันาและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พฒันาพื้นที่
สาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างสร้างสรรค์ หรือเป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
เพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อีกทั้งจะน ามาสู่
การเพิ่มรายได้ของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีความภาคภมูิใจในเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X36 โครงการ สร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
ด าเนินโครงการผ่านการ
พฒันาเยาวชน เครือข่าย
 ตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจในงานศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
การพฒันาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ออกแบบและ
สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์
ท้องถิ่น ภายใต้กรอบ
แนวคิดทางทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพื่อเป็น
พื้นฐานในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่
สากล เสริมศักยภาพใน
ด้านการ

เปา้หมาย
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงอตัลักษณ์ชุมชน
ร่วมกบัหนว่ยงานในทอ้งถิ่น (อย่างนอ้ย 
จังหวัดละ 1 คร้ัง/ 3 จังหวัด)
2. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่
เกดิจากการต่อยอดทนุทางวัฒนธรรมใน
จังหวัดน าร่อง ที่มรูีปแบบสวยงาม 
ทนัสมยั มแีนวโนม้ในด้านการตลาด 
และสามารถแสดงใหเ้หน็ถึงอตัลักษณ์
ของแต่ละจังหวัดอย่างชัดเจน (อย่าง
นอ้ย อ าเภอละ 1 แบบผลงาน / 3 
จังหวัด ม ี28 อ าเภอ)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

7,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

แข่งขันทางเศรษฐกิจ
ให้กับจังหวัดและเป็น
หนทางน าไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคล่ือนด้วย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ต่อไป

ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X37 โครงการพฒันา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพื่อ
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางในการ
พฒันาจังหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัด
เชียงราย 
1) จัดกิจกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพื่อเตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกิจและ

เปา้หมาย
1. เกดิพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่น ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมยั สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูใิจในวัฒนธรรม
ของตนเอง มส่ีวนร่วมพฒันางานด้าน
ศิลปะอย่างยั่งยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกดิพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมอื
ในการด าเนนิชีวิต
3. เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมมส่ีวน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ามติิ
ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมา
สร้างใหเ้กดิมลูค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกจิทั้งในระดับทอ้งถิ่น และ
กา้วสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,605,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ด้านสังคม ที่จังหวัดจะ
ได้รับจากการช่วยกัน
ผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่าย
ศิลปิน เครือข่ายด้าน
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X38 โครงการ พฒันา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
1. พฒันาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟกิ
 ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพื้นที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟกิดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกัน
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พฒันาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพื้นฐาน
ผสมผสานกับมติทาง

เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านเรขศิลป ์
ไมน่อ้ยกว่า ๕ คร้ัง
๒. บนัทกึเทปและผลิตรายการชนช้าง
กราฟกิ ไมน่อ้ยกว่า 8 ตอน
3. งานด้านเรขศิลปถ์ูกใช้ในการพฒันา
สินค้าและบริการของชุมชน ไมน่อ้ยกว่า
 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหมไ่ด้รับการ
ถ่ายทอดและพฒันาต่อยอด องค์ความรู้
ศิลปะร่วมสมยั สาขาเรขศิลป ์ผ่านการ
ลงมอืปฏบิติัจริง โดยเรียนรู้ถึงอตัลักษณ์
ของชุมชน อาท ิการสร้างเสนห่จ์ากอตั
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟกิ (เรขศิลป์) 
2. สินค้าและบริการของชุมชนที่เข้าร่วม 
ได้รับการสร้างเสริมมลูค่า 

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

8,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและ
บริการของชุมชน เกิด
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพื้นที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกัน

ส านกังานศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมยั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X39 โครงการ สร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กิจกรรม
1. ส ารวจเส้นทางและ
สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชุม เพื่อประเมิน
ศักยภาพและคัดเลือก
สินค้าที่มีความน่าสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะท้อน
คุณค่า/มูลค่าเพิ่มของ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้าและ
บริการ Happy Model
 กินดี อยู่ดี ออกก าลัง
กายดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ

เปา้หมาย : 
1. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว โดยการสร้างสรรค์เร่ืองราว 
กิจกรรมหรือผลิตภณัฑ์จากภมูิปัญญาด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และวิถี
ชีวิตของคนในท้องถิ่น        
2. เพื่อผลักดันให้เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนสามารถพฒันาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวด้วยภมูิปัญญา
ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม    
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ/ชุมชนในการน า
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลผลิต : จ านวนสินค้า/บริการ/เส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ 
Happy Model อย่างน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้าของแหล่งและ
บริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

58,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ตามมาตรฐานความ
ปลอดภยัและสุขอนามัย 
 2. การสร้างสรรค์และ
จัดท าข้อมูล สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Content)  อาทิ ชุมชน
สร้างสุข อาหารถิ่น
สุขภาพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภาพ เป็น
ต้น  
3. กิจกรรมระดมความ
คิดเห็นในการ
สร้างสรรค์สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ร่วมกับ
เจ้าของแหล่ง ชุมชน 
หน่วยงานพนัธมิตร (Co
 Creation)  อาทิ

ด้านตลาดในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้า/
บริการ/เส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ภายใต้
 Happy Model อย่างน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy
 Model เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

การสร้างสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว การ
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยว โปรแกรม
ท่องเที่ยวตัวอย่างเพื่อ
น าเสนอขาย เป็นต้น  
4. กิจกรรมทดสอบ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน าคณะ
ผู้ประกอบการธุรกิจท่อง
เที่ย และส่ือมวลชนร่วม
ทดสอบ อาทิ บริษัทน า
เที่ยว บริษัททัวร์ ไกด์
ท้องถิ่น Blogger 
Celebrity   เป็นต้น
5. จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและส่ือ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ประชาสัมพนัธ์สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง /นักท่องเที่ยว
 /ประชาชนทั่วไป ได้
น าไปใช้อ้างอิงและเป็น
ข้อมูลน าเสนอขายต่อไป 
6. เพิ่มขีดความสามารถ
และศักยภาพให้กับ
เจ้าของแหล่ง/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่
ได้รับการสร้างสรรค์
สินค้าและวัฒนธรรม 
ภายใต้ Happy Model 
 เพื่อต่อยอดการท างาน
และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าที่ได้รับการพฒันา
แล้ว โดยเข้า

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ร่วมงานส่งเสริม
การตลาดทั้งแบบ 
Online และ Offline  
7. ติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของ
โครงการฯ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

BR1302X40 โครงการ เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อ
ส่งเสริมความรักความ
ผูกพนัและรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง
กิจกรรมด าเนินการ
1) พฒันาหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู้ (หลักสูตร
ระดับชั้นเรียน) ทุก
ระดับด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน      
   
2) พฒันาแนวทางการ
จัดการเรียนการทุก
ระดับที่พฒันาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ และ

เปา้หมาย : 
1) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ทักษะ
 และสมรรถนะ  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น รักและ
ผูกพนักับรากเหง้าท้องถิ่นของตน               
2) ครูผู้สอนมีทักษะและสมรรถนะในการผลิต
ส่ือ เทคนิคการสอนการเชื่อมโยงข้อมูลการ
จัดการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์  ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านศิลปวัฒนาธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทุกระดับเข้าใจและเข้าถึงเกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น มีความรักความผูกพนั กับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน                         
2) ครูมีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียนทุกระดับที่พฒันาผู้เรียนมี
สมรรถนะ ด้านศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  :

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

78,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1



กระทรวงศึกษาธิการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สมรรถนะ  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/
ประเพณีท้องถิ่น รัก
และผูกพนักับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนท  3) 
ส่งเสริมแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณาการโดยใช้พื้นที่
เป็นฐาน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพนักับรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทักษะและสมรรถนะในการจัด
กระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
 ทั้งในและนอกห้องเรียน

กระทรวงศึกษาธิการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X41 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กดิ
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

เปา้หมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวัฒนธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กดิการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกนั
จากทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกนัระหว่าง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR1302X42 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กดิ
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

เปา้หมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวัฒนธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กดิการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูภิาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกนั
จากทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกนัระหว่าง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวัฒนธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

MS4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) พัฒนาศูนยฝึ์กกฬีาอ าเภอ 

ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชมุชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

การส่งเสรมิประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสรา้งวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนให้แขง็แรง 
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

สง่เสริมการออกก าลงักายและเลน่กีฬาในชมุชนเมอืงและท้องถ่ิน



ล าดบั

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

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

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.5 (MS1.5) จดัแขง่ขนักฬีาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.6 (MS1.6) จดัให้มีถนนกฬีา

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.7 (MS1.7) สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.8 (MS1.8) ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแขง่ขนักฬีาในทุกโครงการ/กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.9 (MS1.9) จดัให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.10 (MS1.10)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมการบูรณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอยา่งเป็นระบบ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) สร้างความตระหนัก Health literate societies

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1) จดัให้มีห้องเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2) จดัให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถงึปริญญาเอก

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3) พัฒนาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4) พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.5 (MS3.5) จดัการแขง่ขนักฬีาระดับอ าเภอ

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.6 (MS3.6) สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกฬีาเขา้ร่วมการแขง่ขนักฬีาอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬีา นานาชาติ 

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.7 (MS3.7)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

จดัท าระบบพัฒนานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถงึจดัท าเส้นทางสายอาชพีของนักกฬีา  (Athlete pathway)

พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลขอ้มูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)

การปฏริูปการท างานดา้นความรอบรู้ดา้นสขุภาพแบบองค์รวม

จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกบัระบบขอ้มูลการออกก าลังกาย (Calories credit)

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายดา้นกีฬา

พัฒนาศูนยพั์ฒนานักกีฬาและวทิยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลศิทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport 
Excellence) และศูนยว์ทิยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาตแิละภมูภิาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science)

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

MSn 
MSn.n  MSn.n  MSn.n  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเลน่
กีฬา การออกก าลงักายร่วมกันแบบ
เสมอืนจริง  (Virtual Sport Project)

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์
ของโครงกำร 
(outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำย และเล่นกีฬำ ท ำให้
มีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
 ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
 ผ่อนคลำย และสำมำรถ
ใช้สติปัญญำในทำง
สร้ำงสรรค์เพื่อกำร
พัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) 
ลดกำรเกิดโรค NCDs 
และเมื่อร่ำงกำยแข็งแรง
ก็เป็นกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID – 19)

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

MS 1.7

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรสนับสนุนและจูง
ใจให้ประชำชนออก
ก ำลังกำยอย่ำงสม่ ำเสมอ
เพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำ
สำมำรถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและ
กำรพัฒนำประเทศได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเที่ยว

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

 -

MS 1.8เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่น ให้แก่
นักท่องเที่ยว และ
กระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมถึงเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ที่ดีอันจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ มีระเบียบ
วินัยมีน้ ำใจนักกีฬำ 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

          60,000,000  เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

ส านักงานปลดักระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ประมวลผลขอ้มลูกิจกรรมทางกาย 
การออกก าลงักายและการเลน่กีฬา
ของประชาชน (CALORIES CREDIT 
CHALLENGE)  ปี 2565 (เริ่ม ) 
งบประมาณ 72,000,000 บาท

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

MS 1.10

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชื่อมั่น ให้แก่
นักท่องเที่ยว และ
กระตุ้นให้เกิดการ
เดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมถึงเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ ที่ดีอันจะ
น ำไปสู่กำรพัฒนำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี
ในหมู่คณะ มีระเบียบ
วินัยมีน้ ำใจนักกีฬำ 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่
ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
และรู้จักใช้เวลำว่ำงให้
เป็นประโยชน์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชน

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

 -

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

281,808,000         เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมพลศึกษา โครงการสง่เสริมการออกก าลงักายและ
เลน่กีฬาหมู่บ้าน 
(1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา)

กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำม
ควำมสนใจของ
ท้องถิน่ ในทุก
หมู่บ้ำนทั่วประเทศ

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

MS1.4

กรมพลศึกษา โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแส
ความตื่นตวัดา้นการกีฬาและการออก
ก าลงักาย

กำรประชำสัมพันธ์
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจ
และควำมต่ืนตัว
ในกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำ

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

MS1.7

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาทักษะผู้ตดัสนิ MS3.4

กิจกรรม
1. กำรพัฒนำผู้ตัดสินกฬีำขั้นพื้นฐำน 
(กรมพลศึกษำ)
การด าเนินงาน

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

2564

MS3.4ผู้ตัดสินกฬีำขั้น
พื้นฐำนที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำน
ของแต่ละชนิดกฬีำ 
สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำน
กำรตัดสินกฬีำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

1,714,500             - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการพัฒนาทักษะผู้ตดัสนิ
กิจกรรม 
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน โดยจดัฝึกอบรมผู้
ตัดสินกฬีำให้ได้มำตรฐำนสำกลและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั (กำรกฬีำแห่ง
ประเทศไทย)
การด าเนินงาน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จดัอบรมผู้ตัดสินกฬีำเพื่อให้ได้
มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำน
เดียวกนั

จ ำนวน 59 
หลักสูตร

   30 คน /
หลักสูตร

= 1,770 คน

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

กฬีำแห่งชำติ)

MS 3.4

ผู้ตัดสินกฬีำขั้น
พื้นฐำนที่ได้รับกำร
พัฒนำตำมมำตรฐำน
ของแต่ละชนิดกฬีำ 
สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำน
กำรตัดสินกฬีำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
1. จดัให้มีห้องเรียนกฬีำในโรงเรียนใน
ทุกอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. วิเครำะห์คุณภำพมำตรฐำนกำร
จดักำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกบักำรพัฒนำนักกฬีำ
2. จดัท ำหลักสูตร/มำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกฬีำ 
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ร่วมกบั สพฐ.และมหำวิทยำลัยกำรกฬีำ
แห่งชำติ 
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกฬีำเขำ้มำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน
ของห้องเรียนกฬีำในสังกดั สพฐ. และ 
อปท.

หลักสูตรมำตรฐำน
ของกำรเรียนกำร

สอนและกำรฝึกซ้อม
กฬีำ ระดับ

ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

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

2564

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬาใน

ทุกอ าเภอ
MS 3.2 จัดให้มี
หลกัสตูรเฉพาะ
ส าหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬาตั้งแต่

ระดบัปริญญาตรี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

มหาวทิยาลยัการกีฬาแห่งชาติ โครงการ
กำรพัฒนำส ำหรับผู้เป็นนักกฬีำ
ระดับอดุมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำอำชพี
หรือมีศักยภำพที่จะพัฒนำเป็นนักกฬีำ
อำชพี 
2. จดักำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำใน
สถำบันอดุมศึกษำ (น ำร่องในปี 2565) 
การด าเนินงาน
1. จดัท ำหลักสูตรเฉพำะเพื่อรองรับ
นักกฬีำระดับอดุมศึกษำร่วมกบั
มหำวิทยำลัยที่จดักำรเรียนกำรสอน
เฉพำะด้ำนกฬีำในต่ำงประเทศ

เป้ำหมำย : เพื่อพัฒนำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสมส ำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร
ควบระดับปริญญำตรี 2 
ปริญญำ) / (หลักสูตรสห
วทิยำกำร) / (หลักสูตร
ปริญญำตรีควบปริญญำโท)  
ให้เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ ระดับปริญญำตรี
 ที่เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ

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

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

2. พิจำรณำชั่วโมงกำรฝึกซ้อมและ
ผลงำนจำกกำรแขง่ขนัของนักกฬีำ เป็น
ส่วนหนึ่งของผลกำรเรียน
3. ร่วมกบัผู้ฝึกสอนของสมำคมกฬีำใน
กำรจดัท ำหลักสูตรที่สอดคล้องกบักำร
พัฒนำนักกฬีำและบุคลำกรกฬีำตำม
เส้นทำงของสมำคมกฬีำแห่งประเทศ
ไทยและสมำพันธ์กฬีำนำนำชำติ
4. จดักำรเรียนกำรสอนโดยเชญิ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฬีำของแต่ละสมำคม
กฬีำแห่งประเทศไทย สมำพันธ์กฬีำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรยผู้์สอน

ผลลัพธ์ :
ผู้เป็นนักกีฬำได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
เป็นนักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรี
ถึงปริญญำเอกโดย
ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่
จะพัฒนำเป็นนักกีฬำ
อำชีพและจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ในสถำบันอุดมศึกษำ 
(น ำร่องในปี 2565) หรือ
ต้ังแต่ระดับมัธยมปลำย)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถ่ิน
กิจกรรม 
พัฒนำผู้น ำกฬีำของท้องถิ่นให้เป็นผู้
ฝึกสอนกฬีำเพื่อควำมเป็นเลิศที่ได้
มำตรฐำน ผ่ำนกำรรับรองโดยสมำคม
กฬีำแห่งประเทศไทย

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

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

MS 3.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ (One 
Tambol One Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกฬีำเพื่อควำม
เป็นเลิศระดับต ำบล
การด าเนินงาน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกฬีำจงัหวัดและ
ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรเลือกชนิดกฬีำ 
ที่แต่ละต ำบลมีควำมถนัดนักกฬีำ (ชนิด
กฬีำสำกล)  
2. กำรจดักจิกรรมกฬีำส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย/กำรแขง่ขนักฬีำระดับชมุชน
3. จดัให้มีธนำคำรอปุกรณ์กฬีำ (Sport 
Bank) เพื่อเป็น
อปุกรณ์กฬีำเพื่อกำรฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน ในพื้นที่ ซ่ึง
จะพัฒนำไปสู่นักกฬีำเพื่อควำมเป็นเลิศ

 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ
  ในท้องถิ่นใน 25 
จงัหวัด  (จงัหวัด
เชยีงรำย เชยีงใหม่ 
น่ำน นครพนม 
ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย ์
ชยัภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พัทลุ, สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี่ 
ภเูกต็) แห่งละ 
50,000 บำท (25 
จงัหวัด 3,054 ต ำบล)

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

MS 1.4

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

2564

MS 1.6โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
จดัให้มีถนนกฬีำ ก ำหนดให้ทุกจงัหวัดมี
ถนนสำยกฬีำอยำ่งน้อย 1 แห่ง โดย
ก ำหนดชนิดกฬีำและพื้นที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชมุชนเมืองและ
ท้องถิ่น ที่เหมำะสมกบัประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกชว่งวัย รวมทั้งกลุ่มผู้พิกำรและ
กลุ่มพิเศษ
การด าเนินงาน
จดักจิกรรมกำรออกก ำลังกำยและเล่น
กฬีำ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม เชน่ 
สตรีทบำสเกตบอล แบดมินตันกลำงแจง้
 ตะกร้อแอโรบิค จกัรยำน

ถนนกฬีำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จงัหวัด
 (จงัหวัดเชยีงรำย 
เชยีงใหม่ น่ำน 
นครพนม ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย ์
ชยัภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พัทลุง สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี่ 
ภเูกต็)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

           5,000,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรแขง่ขนักฬีำระดับอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมำณในกำรเกบ็ตัว
ฝึกซ้อมเพื่อเขำ้ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
(นักกฬีำมีกำรเกบ็ตัวฝึกซ้อม 9 ชนิดกฬีำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจดักำรแขง่ขนักฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกฬีำเขำ้สู่โครงกำรพัฒนำ
นักกฬีำเพื่อควำมเป็นเลิศ เขำ้แขง่ขนัใน
ระดับประเทศต่อไป

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

ชนิดกฬีำ กฬีำ
ท้องถิ่นนิยม 1 ชนิด

กฬีำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65         225,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น
 (กองทุนพัฒนำกำร

กฬีำแห่งชำติ)

MS 3.5

โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
จดัให้มีถนนกฬีำ ก ำหนดให้ทุกจงัหวัดมี
ถนนสำยกฬีำอยำ่งน้อย 1 แห่ง โดย
ก ำหนดชนิดกฬีำและพื้นที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชมุชนเมืองและ
ท้องถิ่น ที่เหมำะสมกบัประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกชว่งวัย รวมทั้งกลุ่มผู้พิกำรและ
กลุ่มพิเศษ
การด าเนินงาน
จดักจิกรรมกำรออกก ำลังกำยและเล่น
กฬีำ เพื่อให้ประชำชนมีส่วนร่วม เชน่ 
สตรีทบำสเกตบอล แบดมินตันกลำงแจง้
 ตะกร้อแอโรบิค จกัรยำน

ถนนกฬีำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จงัหวัด
 (จงัหวัดเชยีงรำย 
เชยีงใหม่ น่ำน 
นครพนม ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย ์
ชยัภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พัทลุง สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี่ 
ภเูกต็)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลศิ 
(Sports Hero) เพ่ือพัฒนานักกีฬา
ดาวรุ่งที่มศัีกยภาพมุ่งสู่โอลมิปิก 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพิจำรณำและส่ง
นักกฬีำเขำ้ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำอยำ่ง
เสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพันธ์กฬีำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จดัท ำระบบพัฒนำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time athlete) รวมถงึ
จดัท ำเส้นทำงสำยอำชพีของนักกฬีำ 
(Athlete phase way)

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

2564

MS 3.6, 3.7

การด าเนินงาน
1. บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนที่
เกี่ยวขอ้งในกำรคัดเลือกนักกฬีำตัวแทน
ทีมชำติไทย
2. ร่วมกบัสมำคมกฬีำแห่งประเทศไทย
จดัท ำแผนกำรพัฒนำนักกฬีำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
สมำคมกฬีำแห่งประเทศไทย ให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นแนวทำง
ของสหพันธ์กฬีำนำนำชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

 - จดัท ำระบบสรรหำคัดเลือก และ
พัฒนำระบบนักกฬีำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือขำ่ยค้นหำนักกฬีำผู้มี
พรสวรรค์ (Sports Talent 
Identification Network)
 - จดัท ำระบบพัฒนำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time Athlete) รวมถงึ
กำรจดัท ำเส้นทำงสำยอำชพีของนักกฬีำ 
(Athlete Phase way) 
- กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะ
อำชพีหลังเลิกเล่นกฬีำ โดยจดัให้มีกำร
จดัท ำหลักสูตรรองรับ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
สง่เสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังอนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ
การด าเนินงาน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ เพื่อใชเ้ป็น
กลไกควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบขอ้บังคับกบั สมำคมกฬีำ และ
สมำพันธ์กฬีำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกลไกในกำรไกล่
เกล่ียเมื่อมีควำมขดัแยง้  โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำยแนวทำงที่เกี่ยวขอ้ง
กบักำรระงับขอ้พิพำทโดยวิธีกำร
อนุญำโตตุลำกำรในประเทศไทย เพื่อต่อ
ยอดจดัต้ังเป็นสถำบันอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกฬีำของประเทศไทยต่อไป

ผลกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำร

จดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำร

ด้ำนกฬีำ

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

2564

MS 3.7



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

การกีฬาแห่งประเทศไทย โครงการ
การพัฒนาศูนยว์ทิยาศาสตร์การกีฬา
อยา่งครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังสถำบันวิทยำศำสตร์กำรกฬีำ
แห่งประเทศไทย
การด าเนินงาน
1. กำรศึกษำวิจยักำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนมำตรฐำนกำรให้บริกำร (50 ล้ำน
บำท)
  - รูปแบบกำรให้บริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพึงพอใจในกำร
บริกำร
  - กำรวิเครำะห์และประเมินผลเพื่อ
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร

สถำบันวิทยำศำสตร์
กำรกฬีำแห่งประเทศ

ไทย

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

MS 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

2. จดักำรจำ้งผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกฬีำ 5 สำขำ (80 ล้ำน
บำท)
3. พัฒนำบุคลำกรเครือขำ่ยด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกฬีำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จงัต้ังศูนยบ์ริกำรทำงกำรแพทยด้์ำน
กฬีำ เพื่อท ำหน้ำที่ศูนยรั์กษำและฟื้นฟู
กำรบำดเจบ็ของนักกฬีำ ซ่ึงเป็นส่วน
หนึ่งของกำรพัฒนำศูนยว์ิทยำศำสตร์
กำรกฬีำ  (700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อมและปัจจยัที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรให้บริกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์กำรกฬีำ บุคลำกร 
เคร่ืองมือ องค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์
กำรกฬีำ รองรับกำรด ำเนินงำนของศูนย์
ฝึกกฬีำแห่งชำติ National Training 
Center : NTC ให้ได้มำตรฐำนสำกล



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
เบิกจ่ายค่าใชจ้่ายในการจัดงานการ
จัดการแขง่ขนักีฬา และการสง่นักกีฬา
เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาขององค์การ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถ
ด ำเนินกำรและเบิก
ค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกีฬำ
 กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น 
เช่น กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
กำรจัดกีฬำไทยหรือ
กีฬำพื้นบ้ำน กำรแข่งขัน
กีฬำนักเรียน กีฬำ
ส ำหรับเยำวชน กีฬำ
ประชำชนในเขต อปท. 
รวมทั้งสำมำรถส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถงึ 
ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ
โครงการก้าวท้าใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141               

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

1. จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรขอ้มูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพทำงวิธี
อเิล็กทรอนิกส์
 1.1  จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรขอ้มูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพทำงวิธี
อเิล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถ
เขำ้ถงืกำรออกก ำลัง
กำยในรูปแบบใหม่ 
และได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่
พึงประสงค์

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

2. กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
  2.1 ประชมุคณะกรรมกำรขบัเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
  2.2 ประชมุคณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจดัต้ังสมำคม
 2.3 ประชมุคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จดักำรรูปแบบและประชำสัมพันธ์
 2.4 ประชมุคณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือขำ่ยและส่ิงจงูใจ
  2.5 ประชมุติดตำมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกำ้วท้ำใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชดิชเูกยีรติ กำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้สุขภำพด้ำนกจิกรรมทำงกำย
ระดับประเทศ

มีกำรประชมุก ำหนด
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทั้ง
ก ำกบัติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
อยำ่งต่อเนื่องเป็น
ระบบ เพื่อให้เกดิ
ประสิทธิผลตำม
วัตถปุระสงค์ของ
โครงกำรมีกำรจดั
มหกรรมเปิดตัวเพื่อ
กระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบขอ้มูลกำร
รับสมัครในชอ่งทำง
ต่ำงๆ  และเขำ้ร่วม
กจิกรรมฯ

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

3. กำรขบัเคล่ือนมหกรรม “กำ้วท้ำใจ 
Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพันธ์และเปิดตัว 
มหกรรมกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “กำ้วท้ำใจ Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร ผู้เขำ้ร่วมกจิกรรม 
“กำ้วท้ำใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผลสะสมระยะ
ทำงกำรเดิน-วิ่ง/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสมระยะทำงกำร
เดิน-วิ่ง 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้ที่ได้รับ
รำงวัลจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำรฯ ที่
สำมำรถท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่ก ำหนด
ไว้ 
  3.6  จดัส่งของรำงวัลให้ผู้เขำ้ร่วม

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

โครงการ 10 ลา้นครอบครัวไทยออก
ก าลงักายเพ่ือสขุภาพ

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

MS 1.7กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

1.กำรขบัเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขบัเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร1.1.1 ประชมุคณะกรรมกำร
กำรขบัเคล่ือนนโยบำยส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย 
1.1.2 ประชมุคณะอนุกรรมกำร
ขบัเคล่ือนภำคี และประชำสัมพันธ์
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกฬีำ และนันทนำกำร
1.1.3 ประชมุคณะอนุกรรมกำร
ขบัเคล่ือน Health Point

กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600           

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

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

2.กำรพัฒนำระบบฐำนขอ้มูลกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform   2.1.กำรพัฒนำ
ระบบฐำนขอ้มูลกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health Platform
2.1.1 จำ้งทบทวนองค์ควำมรู้กำรจดัท ำ
ระบบฐำนขอ้มูล (Platform กลำง) กำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform
2.1.2 เชำ่ระบบ ฐำนขอ้มูลกลำงกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform

กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ 
Digital Health 
Platform

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

3. กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยโดยมีชมุชนเป็นฐำน
ผ่ำนเครือขำ่ยองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง      
 3.1 กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยโดยมีชมุชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือขำ่ยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท. 2,626 แห่ง)  
 3.1.1จดัจำ้ง พัฒนำองค์ควำมรู้ต้นแบบ
ชมุชนรักกำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชมุชี้แจงแนวทำงกำร
ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชมุชนเป็นฐำน

กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมี
ชุมชนเป็นฐำนผ่ำน
เครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แห่ง)

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

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

4.1 กำรจดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กจิกรรมกำรกำ้วท้ำใจ Season 4 (77 
จงัหวัด)
4.1.1 ประชมุเตรียมงำนจดักจิกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยทุก
พื้นที่ทั่วประเทศ ผ่ำนกจิกรรมกำรกำ้ว
ท้ำใจ ประชมุภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
กจิกรรมกำ้วท้ำใจ Season 4 ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 ผ่ำนกิจกรรมกำรก้ำวท้ำ
ใจ Season 4 (77 
จังหวัด)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

5.1 กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรออก
ก ำลังกำยกำรผ่ำนส่ือออนไลน์อยำ่ง
ต่อเนื่อง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/สร้ำงกระแสกำร
ออกก ำลังกำย ผ่ำนชอ่งทำงต่ำงๆ ได้แก ่
โทรทัศน์ วิทย ุหนังสือพิมพ์ นิยสำร ไลน์

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ให้เหมำะสมกบั
บริบทของพื้นที่ (5,252 คน : อปท.ละ 2
 คน) (ค่ำใชจ้ำ่ย = 3740/คน
6.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ให้เหมำะสมกบั
บริบทของพื้นที่ (ภำยนอก 200 คน) 3 
วัน 2 คืน)

กำรพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ให้เหมำะสมกับบริบท
ของพื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

7.1 กำรขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
แผนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561 – 2573 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
7.1.1 ประชมุคณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)กจิกรรมหลัก/
กจิกรรมยอ่ย(Activity)
7.1.2 ประชมุคณะกรรมกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 (1 
คร้ัง)
7.1.3 ประชมุคณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำง
กำย 5 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 คร้ัง)
7.1.4 ขบัเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบสนับสนุน

มีกำรประชุมก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
พร้อมทั้งก ำกับติดตำม 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ 
 เพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ตำมวัตถุประสงค์ของ
โครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,000

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

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

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

โครงการพฒันาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ (พฒันาระบบ + ซอฟทแ์วร์พฒันาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + 
Domain)

โครงการพฒันาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พฒันาระบบ + ซอฟทแ์วร์พฒันาระบบ และ การจัดท า
รายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

โครงการจัดท าพมิพเ์ขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 
ส าหรับการพฒันาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวติละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)

BR01304การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

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



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห ์เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย เม.ย. 64 - มี.ค. 65

จัดท าพมิพเ์ขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเหน็หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตัง้กองทนุใหม่หรือปรับปรุงกองทนุที่มีอยูเ่พ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรูต้ลอดชีวิตได้อย่าง
แทจ้ริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

ม.

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 

เม.ย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR0104X01 โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านก าลังคน และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการเรียนรูต้ลอดชีวิต
ของประเทศไทย (E- Workforce 
Ecosystem)

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

เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2

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

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

เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1.2 โครงการพฒันา
ระบบเชื่อมโยง
ประเภทมาตราฐาน
อาชีพ(ประเทศไทย)
และประเภท
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ 
(พฒันาระบบ + 
ซอฟทแ์วร์พฒันา
ระบบ และการจัดท า
รายงาน และ งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
(Backup + Security 
+ Domain)

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

เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

1.3 โครงการพัฒนา
ระบบ E-portfolio และ
 ระบบการเชื่อมโยง
ขอ้มลูก าลังคน   (ระบบ
 e-portfolio = 
2,000,000.- , ระบบการ
เชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน 
25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ 
และ การจดัท ารายงาน 
และ งานโครงสร้าง
พื้นฐาน(Backup + 
Security + Domain) 
และระบบการจดัการการ
เชื่อมโยงขอ้มลู(API 
Gateway)

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

เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.3

1.4 โครงการพฒันา
ระบบเปดิเผยข้อมูล
ก าลังคน

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

เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR0104X02 การจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการ
บริหารจัดการข้อมูล (Manpower 
Data Management Blueprint) 
ระยะที2่ การบรูณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏบิตัิในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดม
ความคิดเหน็หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

พมิพเ์ขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Manpower 
Data Management
 Blueprint) 
ระยะที2่ การบรูณา
การข้อมูล วางกรอบ
วิธีการปฏบิติัในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา +
 ระดมความคิดเหน็
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS 2.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่เก่ียวข้อง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR0104X03 โครงการจัดตัง้กองทนุการเรียนรูต้ลอด
ชีวิตเพ่ือการพัฒนาก าลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถ
พฒันาตนเองอย่าง
เปน็ระบบ โดยได้รับ
การสนับสนุนจาก
กองทนุ ส่งเสริมให้
นายจ้างพฒันาทกัษะ
และยกระดับ
สมรรถนะของ
แรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลง
อาชีพจากบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ

มี.ค. 64 - มี.ค. 66 1,500,000,000      ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS 3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบรหิารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)

 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านกังาน ก.พ.ร.
 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน  -  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่
 - ส านกังาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 
 - ส านกังาน ก.พ.ร. 
 - ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแหง่ชาติ 

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1) หนว่ยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภิาพ 2) ประชาชนทกุ
ภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทกัษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ และ 3) เด็กวยัเรียนได้รับ
การพัฒนาทกัษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวญิญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

BR1305



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)
เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)
เปา้หมายยอ่ยที่ 6 (MS6)
เปา้หมายยอ่ยที่ 7 (MS7) จดัตั้งกองทนุสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทกัษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มรีะบบการสง่เสริมใหบ้คุลากรภาครัฐที่มศัีกยภาพสงูไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ /องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดบั
ศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

มรีะบบทนุการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดงึดดูผู้มศัีกยภาพสงูเขา้สู่ภาครัฐ (Talent Attraction)

มโีรงเรียนตน้แบบที่มคุีณภาพระดบัโลกตามบริบทพ้ืนที่

ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

มขีอ้เสนอและแนวทางการจดัตั้งหน่วยประเมนิทางวิชาการดา้นผลติภณัฑ์สขุภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64
มฐีานขอ้มลูก าลงัคนที่มคีวามสามารถสงูของประเทศ และมกีารน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลงัคนกลุ่มดงักลา่ว ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

MS4  
MS 1 
MS 5 
MS 6 
MS 7  

MS3 
MS2 
  

ก.พ. 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(ศูนย์พฒันาศูนย์พฒันาศักยภาพ
บคุคล เพื่อความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center: 
HCEC)

BR13005X01 โครงการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทักษะดิจิทัล ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตามกรอบแนวทางการรับรองมาตรฐาน
หลักสูตรการพฒันาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการปรับเปล่ียนไปสู่
องค์กรดิจิทัล  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) 
เป็นฐาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning Digital 
online ในแพลตฟอร์ม (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ 
(HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการสอนดิจิทัล
  เช่น คลิปการสอนดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด “นวัตกร 
Digital Technology”

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

MS 1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)

BR13005X02 โครงการส่งเสริมการ
เรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์ 
(Coding)

ปีงบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 3 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาสมรรถนะของผู้เรียน
ตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 6 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพฒันาศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 48,200 คน
3) ส่ือดิจิทัลส าหรับการอบรมครูและจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพื่อพฒันาสมรรถนะของผู้เรียน
ตามเป้าหมายของหลักสูตรฯ

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

105,332,600 (เสนอ
ขอต้ังงบประมาณป ี
65)

MS 1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษาชั้น
น าของโลก

ม.ค. 64 - ก.ย. 65         5,000,000.00 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

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

1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อรับฟงั
ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัทนุรูปแบบ
ใหม ่ 50,000 * 3 
คร้ัง 
= 150,000 บาท

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พฒันาใหม ่ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

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

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พฒันาใหม ่ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส านกังาน ก.พ. BR13005X05  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐที่มศัีกยภาพ
สูงเพื่อไปศึกษา ดูงาน
 ฝึกงาน ในหนว่ยงาน
ระหว่างประเทศทั้ง
ภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดยน า
ร่องที่ส านกังาน ก.พ. 
(Sandbox)

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พฒันาใหม ่ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ. BR13005X06 การจัดท าฐานข้อมลู
ผู้รับทนุจากแหล่งทนุ
ต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพใน
ระบบ/โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการเชื่อมโยง
ข้อมลูผู้รับทนุ รวมทั้งก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/โครงการ จากแหล่งทนุต่าง ๆ

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

MS 5

ส านกังานนโยบายการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชาติ

BR13005X07 โครงการการจัดท า
แพลตฟอร์มการใช้
ประโยชนก์ าลังคนที่
มศัีกยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชนก์ าลังคน
ที่มศัีกยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะหข์้อมลูก าลังคน
ที่มศัีกยภาพสูงที่สอดคล้องกบั
อตุสาหกรรมเปา้หมายและงานวิจัยขั้น
แนวหนา้

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 -                     เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 5

เมอืงพทัยา BR13005X08 โครงการน าร่องการ
พฒันาโรงเรียน
ต้นแบบภายใต้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (โรงเรียน
ต้นแบบที่พฒันามา
จากโรงเรียนวัด)

คุณภาพผู้เรียนที่น าไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ของนกัเรียนแต่ละคน และการมส่ีวน
ร่วมในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม
ของพื้นที่
 - ประมาณการงบประมาณส่วนใหญ่ คือ
   1) การพฒันาครู 100 คน x 15,000 
ต่อป ีx 2 ป ี= 3,000,000 บาท  
   2) workshop ระดมความเหน็ + 
กระบวนการพฒันาหลักสูตร 2,000,000
 บาท

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน อ.ย. BR13005X09 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างานประเมนิ
ทางวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหนว่ย
ประเมนิทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                     
เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 6

กองทนุสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ขับเคล่ือนเพื่อการพฒันาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding)

BR13005X10 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพื่อขับเคล่ือนการพฒันาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding)  โดย 1) 
จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) จัดต้ังดโครงการ
ความร่วมมอืมอืระหว่างรัฐและเอกชน 
โดยมหีนว่ยงานของรัฐเปน็หนว่ยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000        
เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS 7
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