13 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป
1. ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีเ่ ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน 1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
ในการขับเคลื่อน
1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ ลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ ขยายผล
2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพืน้ ที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ ที่
4. ปฏิรปู สื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
4.1 สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย
BR1302

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ 1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
บูรณาการ
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพือ่ ให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซึ่งมาจากวิธีการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จานวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2
ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิม่ ขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ
1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพือ่ ให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปญ
ั ญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่ นาร่อง
การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ
2. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพืน้ ทีข่ องตนแต่ละพืน้ ทีอ่ ื่น ๆ
ของประเทศ
2.1 ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ /ประเพณีท้องถิ่น ตั้งแต่
ระดับจังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บา้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กบั เด็ก เพือ่ ให้เกิดความผูกพันกับรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตน ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้สื่อที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพือ่ ให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึง
คนได้ดีในวงกว้าง ซึ่งจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเรื่องราว
ประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพืน้ ที่นาร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ ลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ทดี่ ีให้กับท้องถิ่นผ่านการทางานแบบบูรณาการ ทีม่ ี
การปฏิรปู กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ทีเ่ ป็นหลัก
3.1 ปฏิรูปกระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พนื้ ที่ โดยใช้รูปแบบการทางานแบบบูรณาการโดยใช้พนื้ ที่เป็นตัวตั้ง (Area Base) โดยจัดให้มี
คณะทางานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการ
ต่อยอด ทั้งนี้ ภายในปี 2564 กาหนดแผนการทางานร่วมกันในลักษณะแผนการทางานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพืน้ ที่ กิจกรรม การจัดสรร
งบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว
3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพือ่ ให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพือ่ สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา 1. ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการ 1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถิ่นจากพืน้ ที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพืน้ ที่ทุกชุมชน
พัฒนานักกีฬา
1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอาเภอ
1.3 ธนาคารอุปกรณ์กฬี า (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ตาบล 1 ชนิดกีฬา
1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จัดให้มีถนนกีฬา
1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความตื่นตัวเรื่องการออกกาลังกายด้วยสื่อที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมให้มีกจิ กรรมการออกกาลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกกาลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
2. การปฏิรปู การทางานด้านความรอบรูด้ ้านสุขภาพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดทาองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ
2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.3 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกกาลังกาย (Calories credit)
3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
3.1 จัดให้มีหอ้ งเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอาเภอ
3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสาหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
3.3 พัฒนาผู้นากีฬาประจาท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอาเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬี านานาชาติ
3.7 จัดทาระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว (Full time athlete) รวมถึงจัดทาเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา (Athlete pathway)
4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา
5. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional Institute of Sport Science)
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รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock))

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณา 1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)
การ
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลกาลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 สาหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงานการศึกษา)
2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดทารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลกาลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดทารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)
2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบตั ิในการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยู่เพือ่ ใช้สนับสนุนการเรียนรูต้ ลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง
BR1305

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพือ่ ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐทีม่ ีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพือ่ พัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึง
เพิม่ พูนประสบการณ์
4. มีโรงเรียนต้นแบบทีม่ ีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพืน้ ที่
5. มีฐานข้อมูลกาลังคนทีม่ ีความสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
7. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพือ่ การพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปู อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1301

- กระทรวงวัฒนธรรม

- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

- กรมการศาสนา

- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เลี้ยงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/สื่อ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรปู สื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1.1 MS3.1

MS1

MS2.1

MS2

MS3

MS4

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X01
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

11,159,300

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 1.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

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

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1302X02
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสมัชชาคุณธรรม

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

28,300,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X03
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการสื่อสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

สื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
กาหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X04
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่กาหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

7,738,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X05
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
ความดี
เครดิตสังคม (Social Credit)

2,124,500

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ.
64

MS 3.1

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) BR1301X06
ร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรม กลไกระบบเครดิตสังคม (Social
ไทย
Credit) ระดับพื้นที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

29,216,400

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1301X07

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์
(Soft Power)

สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

205,800,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

3,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09

โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer พัฒนานักเขียนบท
Lab)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

6,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 4

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรูแ้ ละเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูท้ างศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคอย่างทั่วถึง เพื่อให้มสี ถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ ดังต้นแบบของ
Musuem Siam และ TK Park
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงวัฒนธรรม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
- กรมกำรศำสนำ ( สำนักพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม)
- กรมศิลปำกร
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
- สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
- สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
- กองทุนพัฒนำสื่อปลอดภัยและสร้ำงสรรค์

BR1302

- กระทรวงศึกษำธิกำร
- สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)
- สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)
- กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรูศ้ ิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค เพื่อให้มีสถำนที่เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซึ่งมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งใน
ส่วนกลำงและภูมิภำค ปี 2564 จำนวน 6 แห่ง (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แห่ง ร่วม
แล้วไม่น้อยกว่ำ
15 แห่งทั่วประเทศ
กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพื่อให้มีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบที่สำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภูมิปญ
ั ญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อนำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความสาคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ส่งเสริมเรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้ งถิ่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บำ้ น รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำม
สนุกสนำนและน่ำสนใจให้กับเด็ก เพื่อให้เกิดควำมผูกพันกับรำกเหง้ำท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ ตั้งเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ 100
แห่งต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้สื่อที่เหมำะสมกับทุกช่วงอำยุ เพื่อให้กำรเผยแพร่
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซึ่งจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี AR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบรำณสถำนต่ำง ๆ
และให้เกิดพื้นที่นำร่องไม่น้อยกว่ำ 2 แห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดใี ห้กับท้องถิ่น
ผ่านการทางานแบบบูรณาการ ที่มกี ารปฏิรปู กระบวนการนาโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ปฏิรูปกระบวนกำรนำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบกำรทำงำนแบบบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
(Area Base) โดยจัดให้มีคณะทำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุ ทำงวัฒนธรรมเป็นฐำนในกำรต่อยอด ทั้งนี้ ภำยในปี 2564 กำหนดแผนกำรทำงำน
ร่วมกันในลักษณะแผนกำรทำงำนแบบบูรณำกำร ทั้งในเชิงกำรเลือกพื้นที่ กิจกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดให้มี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) และให้มีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

7/48
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภัณฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะกำรแสดง
ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้าน
วัฒนธรรม

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.2
MS1.1, MS3.1

MS1, MS2, MS3

MS4

MS1.2, MS2.1,
MS2.2

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

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

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

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

BR1302X01

โครงกำร ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมู ิภำค

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ.
1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
2564
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
2564)
Mobile)
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภูมิภำคและท้องถิ่นให้มำกขึ้น
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของพิพธิ ภัณฑ์ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พฒ
ั นำองค์ควำมรู้และ
กำรให้คำปรึกษำกับบุคคลกลุ่ม
บุคคลและหน่วยงำนต่ำงๆ
4. ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
เป้ำหมำย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
ในรูปแบบ Discovery Museum
จำนวน 2 แห่ง

1,700,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02

โครงกำร พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ
(Knowledge
Portal)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง
ระบบห้องสมุด
ระบบ e-learning
ระบบ e-books
ให้เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
พ.ศ.2565
พิพธิ ภัณฑ์
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
2565)
ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
3. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำให้
คำปรึกษำและประเมินผลกำร
ดำเนินงำนพิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมู ิภำค ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภำพให้กับคนใน
สังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ให้เป็นระบบที่มี
คุณภำพและยั่งยืน
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพธิ ภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ดำเนินงำนของเครือข่ำยพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
Network)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. เกิดพิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery
Museum จำนวน 1 แห่ง
2. เกิดแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์ในรูปแบบ Discovery
Museum จำนวน 2 แห่ง
3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กับเครือข่ำย
พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพธิ ภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเป้ำหมำยที่มีศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ 50 แห่ง จำกทั่วทุกภูมิภำคใน
ประเทศไทย

38,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.1

วัตถุประสงค์
1. พัฒนำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทุกคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จำเป็น
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์
ผลผลิต
มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ เปิด

10,924,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
2564)



(Knowledge
Portal)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง
องสมุด
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ ระบบห้
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ระบบ
ดาเนิe-learning
นงาน ***
ระบบ e-books
ให้เชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search
และ customer
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะห์องค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะสั้น
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ให้บริกำร

สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบูรณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
9/48
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์
มกำรเรียนรูต้อ/ผลลั
อนไลน์
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ผลผลิต ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
มีระบบ Knowledge Portal ที่
โครงการ
มีประสิทธิภำพ ให้ประชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้ 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ เปิด
โอกำสให้ประชำชนทุกช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พัฒนำตนเองและประกอบอำชีพ
2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
และกำรพัฒนำเมืองแห่งกำรเรียนรู้
3. ผลของกำรเป็นต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน
สำมำรถพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National
Knowledge Hub)

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

กิจกรรมดำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
พิพธิ ภัณฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
Mobile)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง
2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ

BR1302X03

โครงกำร มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ท้องถิ่น (Muse
Mobile)

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. จัดทำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล
พ.ศ.2565
(Data Management System)
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
จะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
2565)
จำกทั่วโลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุ แขนง
เพื่อให้ประชำชนทุกเพศทุกวัย
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจำกัด
2. จัดทำระบบวิเครำะห์ข้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็ว
ผลผลิต
1. จำนวนผู้ใช้งำนที่คำดหวัง (คน/
ปี) ไม่น้อยกว่ำ 8,000,000 คน/ครั้ง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสม ไม่น้อย
กว่ำ 2,070 ขิ้น

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

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

28,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.2

1,550,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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1. งำนขยำยผลพัฒนำพิพธิ ภัณฑ์
กำรเรียนรู้ภมู ิภำค
1) กำรจัดทำพัฒนำต้นแบบ
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พิพธิ ภัณฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
พธิ ภัณฑ์ กำรขยำยผล
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ต้นแบบพิ
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพธ์
หำรจัดกำร
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ไปสู่สำธำรณะและบริ
ของโครงการ
พิพธิ ภัณฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse
Mobile)
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 1 แห่ง
2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึง
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กิจกรรม
พ.ศ.2565
และชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
“Muse Mobile” ตำมระยะเวลำ
2565)
ที่กำหนด ผ่ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และ
ท้องถิ่น
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภำคตะวันออก
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. มีกำรนำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคลื่อนที่ 3 แห่ง
/ 2. จำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและ
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคลื่อนที่ รวมไม่น้อยกว่ำ 60,000
คน / 3. ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
โครงกำร
กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
สร้ำงสรรค์เมือง 1. อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
พ.ศ. 2564
แห่งกำรอ่ำนและ เชียงรำย
(ก.ย. 2563 - ต.ค.
กำรเรียนรู้
2. On Book One City
2564)
3. Solution Lab เพื่อระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย
วัตถุประสงค์
1. อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย : เพื่อดำเนินกำรจัด
กิจกรรมย่อยที่ต่อเนื่องมำจำก
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City รณรงค์
ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับเมืองหรือ
จังหวัด
3. Solution Lab ระดมควำม
คิดเห็นพัฒนำต้นแบบเครื่องมือ
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เป็นแนวทำง
พัฒนำห้องสมุดประชำชน รทด
สอบชิ้นงำนต้นแบบ
ผลผลิต
1. จำนวนนวัติกรรมและองค์
ควำมรู้ Solution Lab จำนวน 1
ชิ้นงำน
2. จำนวนบุคลำกรและ
กลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกิจกรรม
2.1 อ่ำนทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน
เชียงรำย จำนวน 500 คน / 2.2
On Book One City จำนวน
2,000 คน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

13,300,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1

2,000,000

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X05

โครงกำร พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
และวัฒนธรรม

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. จัดทำสื่อรณรงค์ ประชำสัมพันธ์
พ.ศ.2565
และกำรสร้ำงสรรค์บรรยำกำศเมือง (ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
2565)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรจัดเวที
สำธำรณะเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน
ระดมควำมคิด กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรมอ่ำนมำรำธอน ณ
เมืองภูเก็ต
เป้ำหมำย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเห็นคุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภูเก็ตที่จะ
มีกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
ภำยหลังสิ้นสุดกิจกรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ที่จะทำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยั่งยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิง่ นำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยังมีPhuket Readathon ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ
นอกเหนือไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ท่องเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

5,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.1

กิจกรรม กำรพัฒนำระบบบริหำร
ปีงบประมำณ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ. 2564
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR (ต.ค. 2563 - ก.ย.
Code QR Code, Virtual Reality
2564)
และ 3D
ผลผลิต
1) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2) จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้น
3) ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4) ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจำนวนผู้ใช้งำน 200,000
ครั้ง/ปี

20,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม กำรพัฒนำระบบบริหำร
ปีงบประมำณ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.2565
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR (ต.ค. 2564 – ก.ย.
Code QR Code, Virtual Reality
2565)
และ 3D
ผลผลิต:
1. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
Virtual Reality
2. จัดทำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ
เป็นต้น
3. ให้บริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual
Reality
4. ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก

20,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS2.2

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. พัฒนำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
พ.ศ. 2564
ตำมแนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำ (ต.ค. 2563 - ก.ย.
เมือง/ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้
2564)
เป็นต้นแบบของกำรสร้ำงย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงกำรรับรู้
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
3. สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ
ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output)
1. พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ

60,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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การใช้ทนุ ทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Creative
District)
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. ฟื้นฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์
(Place making)
2. บ่มเพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
(Branding)
4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
(Activity)
5. ขับเคลื่อนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์



4. ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
13/48
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ (Activity)
โครงการ/การ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ที่มาของ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
บเคลื
่อนและ
(BR0101Xnn) 5.ดขัาเนิ
นงาน
***
ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
งบประมาณ
เป้าหมายย่อย
ขยำยผลย่ำน
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
ต้นแบบใน
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
กรุงเทพมหำนคร
เกี่ยวข้อง
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
60,000,000
เสนอขอตั้ง
MS3.2

ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่ 1. เพื่อพัฒนำย่ำนเศรษฐกิจ
พ.ศ.2565
งบประมำณในปี 65
เมืองสร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดทำ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
แผนพัฒนำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
2565)
สร้ำงสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพื้นที่
ท่องเที่ยวระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจั จุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทั้งสร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์
และเข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์
3. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
นำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค นำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจำเมือง
และดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ เป็น
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เป้ำหมำย
ผลผลิต (Output)
1.พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
3. กิจกรรมพัฒนำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival)
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X07

โครงกำร พัฒนำ
ทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)

กิจกรรมกำรดำเนินงำน
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและศึกษำ พ.ศ. 2564 (ต.ค.
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ 2563 - ก.ย. 2564)
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์

25,000,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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14/48
พัฒนำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงกำร
โครงการ/การ
ฒนธรรม
(BR0101Xnn) ทุนดวัาเนิ
นงาน ***
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์
(Storytelling To
branding)

กิจกรรมกำรด
ำเนินงำนต/ผลลัพธ์
เป้าหมาย/ผลผลิ
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
1. กำรสำรวจขั
้นปฐมภูมิและศึกษำ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ของโครงการ
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ
โครงการ
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน 15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และนำไปสู่กำรเพิ่ม
จำนวนเมืองสร้ำงสรรค์
2. เพื่อดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์
3. เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ
ผลผลิต (Output)
1. เพิ่มพื้นที่พฒ
ั นำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดที่ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดที่ทำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพื้นที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจขั้นปฐมภูมิและศึกษำ
พ.ศ.2565
ศักยภำพของพื้นที่เป้ำหมำยเพื่อ
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
พัฒนำเป็นเมืองสร้ำงสรรค์
2565)
1.1) ดำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์นำร่อง จำนวน
8 แห่ง
1.2) ดำเนินกำรสำรวจขั้นปฐมภูมิ
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้ สถำนภำพของประชำกร
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ โอกำสใน
กำรฟื้นฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เป็นต้น
1.3) ดำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่

25,000,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบันกำรศึกษำ ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนั ธุ์ โอกำสใน
15/48
กำรฟื้นฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
Covid19ตเป็
นต้นพธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ สถำนกำรณ์
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
กำรรวบรวมวิเครำะห์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 1.3) ดำเนินของโครงการ
ศักยภำพที่โดดเด่น เทียบเคียงกับ
โครงการ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จำนวน15 พื้นที่
3. กำรทำเรื่องรำวย่ำนสร้ำงสรรค์
(Creative District Storytelling)
จำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และนำไปสู่กำร
เพิ่มจำนวนเมืองสร้ำงสรรค์
2. เพื่อดำเนินงำนพัฒนำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดทำโครงกำร
และกิจกรรมนำร่องกำรพัฒนำพื้นที่
ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้ งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้ งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันนำไปสู่กำร
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output)
1. เพิ่มพื้นที่พฒ
ั นำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์
2.จำนวนจังหวัดที่นำทุนวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมำพัฒนำเป็น Story
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)จังหวัดที่ดำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
2563 จำนวน 6 เมือง
3. จำนวนจังหวัดที่ทำโครงกำรนำ
ร่องพัฒนำพื้นที่ (District
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X08

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเป็นเมืองแห่ง
ศิลปะ

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปลี่ยน
พ.ศ.2564
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
(ต.ค. 2563 –
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำร
ก.ย. 2564
พัฒนำจังหวัดนำร่องให้เป็นเมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
ปีงบประมำณ
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย
พ.ศ.2565
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
(ต.ค.
2564 – ก.ย.
สุนทรียทัศน์ภำครัฐและประชำ
2565)
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เป็นเมืองศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปิน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

11,217,400

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

20,605,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



ศักยภำพชุมชนสู่ 1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปลี่ยน
กำรเป็นเมืองแห่ง ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
ศิลปะ
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พัฒนำจังหวัดนำร่องให้เป็16/48
นเมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
มำ และจังหวัต/ผลลั
ดเชียงรำย
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ นครรำชสี
เป้าหมาย/ผลผลิ
พธ์
งเสริม
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 1) จัดกิจกรรมอมรมส่
ของโครงการ
สุนทรียทัศน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เป็นเมืองศิลปะ
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปิน
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้ำหมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้
สำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ให้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตสำนึกรักและภำคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เป็นเครื่องมือในกำรดำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยนำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงให้เกิดมูลค่ำ
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับท้องถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X09

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. พัฒนำศักยภำพนักออกแบบรุ่น
พ.ศ.2564
ใหม่ นักออกแบบชนช้ำงกรำฟิก ซี
(ต.ค. 2563 –
ซั่น 6
ก.ย. 2564
2. พัฒนำทักษะของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำรออกแบบพื้นฐำน
ผสมผสำนกับมติทำง
ปีงบประมำณ
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง
พ.ศ.2565
เป้ำหมำย
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
เชิงปริมำณ
2565)
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำนเรข
ศิลป์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ครั้ง
2. บันทึกเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟิก ไม่น้อยกว่ำ 8 ตอน
3. งำนด้ำนเรขศิลป์ถูกใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน
ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุมชน
เชิงคุณภำพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป์ ผ่ำนกำรลงมือปฏิบตั ิจริง
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่
เข้ำร่วม ได้รับกำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

3,375,000

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
64

MS3.2

8,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



17/48
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X10

โครงกำร พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม

กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้มและทิศ
ทำงกำรออกแบบเครื่องแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำกชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ
และผู้ประกอบกำร เพื่อต่อยอด
ทุนทำงวัฒนธรรมผ้ำไทยสู่สำกล
วัตถุประสงค์
1. นำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พฒ
ั นำพื้นทีสำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
2. กระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่งคง และ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมให้กับชุมชน
4. เพื่อเป็นกำรต่อยอดจำกกำร
รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้สู่กำร
ปฏิบตั ิได้จริง
5.เพื่อเป็นกำรนำแนวคิดที่เป็น
สำกลมำพัฒนำต่อยอดมรดกภูมิ
ปัญญำทำงวัฒนธรรมผ้ำไทย
6. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและ
กระตุ้นให้เกิดภำพลักษณ์ที่มีควำม
ทันสมัยให้แก่วงกำรผ้ำไทย
7. เพื่อสร้ำงรำยได้ให้เกิดแก่
ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย

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

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
พ.ศ.2565
2. กำรพัฒนำศักยภำพพื้นที่ (จัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรจัดทำ
2565)
แผนพัฒนำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรท่องเที่ยว
4. กำรจัดทำสื่อประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศั น์แนะนำโครงกำรฯ)
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ดำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปิดตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม
มำใช้พฒ
ั นำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เป็นพื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรท่องเที่ยว
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชำชน
ในพื้นที่ นำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ

7,815,800

โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ.
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30,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำแนวคิดในกำรเพิ18/48
่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทุนทำงวัฒนธรรม
ั หมาย/ผลผลิ
นำพื้นที่สำธำรณะ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ มำใช้เป้พาฒ
ต/ผลลัให้
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เยำวชนและประชำชนได้
ของโครงการมีโอกำส เริม่ ต้นและสิ้นสุด
แสดงออกทำงศิลปะและ
โครงการ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เป็นพื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรท่องเที่ยว
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชำชน
ในพื้นที่ นำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภูมิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
กระตุ้นให้เกิดกำรอนุรักษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งคั่ง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมให้กับชุมชน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X11

โครงกำร บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบัน
พิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
1. กิจกรรมห้องคลังควำมรู้
2. งำนห้องปฏิบตั ิกำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถุ/ วัตถุจัดแสดง
3. งำนวิจัยวัสดุในกำรซ่อมแซม
เครื่องปั้นดินเผำ
วัตถุประสงค์
1. พัฒนำต้นแบบพิพธิ ภัณฑ์กำร
เรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
ห้องเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery
Museum)
2. พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพธิ ภัณฑ์ที่สนับสนุนให้เกิด
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้ำหมำย
เป้ำหมำย/ผลผลิต
1. จำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพธิ ภัณฑ์กำรเรียนรู้ จำนวน
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85

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

37,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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สำนักงำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X12

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้
แห่งใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
"เบญจกิต"ิ (งบ
ผูกพัน
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ดำเนินงำน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิต”ิ ให้

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD
พ.ศ.2565
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ
2565)
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แห่ง
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
5. เป็นศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ

120,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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แห่งใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
"เบญจกิต"ิ (งบ
ผูกพัน
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ 600,000,000)
โครงการ/การ
(BR0101Xnn) กิจดกรรมกำร
าเนินงาน ***
ดำเนินงำน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แห่ง
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนป่ำ
“เบญจกิต”ิ ให้
เป็นศูนย์กำร
เรียนรู้แห่งชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แห่งชำติ

กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำทักษะที่
19/48 ง
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่เป้ำางประเทศ
หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
3. พัฒนำให้ของโครงการ
เป็นศูนย์กลำงขององค์ เริม่ ต้นและสิ้นสุด
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แห่ง
โครงการ
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยให้มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำโดยให้ประชำชน
ทุกช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
และค้นพบศักยภำพของตนเองได้
5. เป็นศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทุกช่วงวัย

กรมศิลปำกร

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
พ.ศ.2565
กำรให้บริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
สำรสนเทศ ให้ตอบสนองควำม
2565)
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรให้มำกที่สุด
ครบถ้วน
2. พัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำร
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุ
แห่งชำติ ให้อยู่ในรูปแบบของหอ
จดหมำยเหตุดิจิทลั
3. ระบบงำนบริกำรกรมศิลปำกร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทุกระดับ
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. อนุรักษ์ จัดเก็บ แหล่งข้อมูล
ขนำดใหญ่ ที่สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชำติไทย วัฒนธรรม
ประเพณี สังคม ที่สำมำรถเชื่อถือ
ได้ ทั้งยังเป็นประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำ วิเครำะห์ วิจัย ในทุก
แขนงวิชำ
5. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลหลักของชำติด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้น
เพื่อกำรบริกำรประชำชนที่มี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทั่วประเทศ
ผลผลิต
1. จัดทำพัฒนำระบบให้บริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ดำเนินกำรแปลงข้อมูลของหอ
จดหมำยเหตุแห่งชำติ เป็นดิจิทลั
และนำเข้ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ของสำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ
3. พื้นที่กำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

BR1302X13

โครงกำร พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. จัดทำ
ข้อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดทำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดทำบัญชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ดำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเป็น
ดิจิทลั
3. จัดทำนำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ให้บริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

35,995,000

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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20/48
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

กรมศิลปำกร

BR1302X14

โครงกำร พัฒนำ
บริกำรห้องสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แห่งชำติ
กิจกรรมกำร
ดำเนินกำร
1. กำรแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
1.1 ใน
สำนักหอสมุด
แห่งชำติ
1.2 ในหอสมุด
แห่งชำติส่วน
ภูมิภำค
2. กำรบำรุงรักษำ
2.1 ห้องสมุด
อัตโนมัต,ิ
2.2 ระบบ
e-service,
2.3 ระบบดิจิทลั ,
2.4 ข้อมูลขนำด
ใหญ่

วัตถุประสงค์
ปีงบประมำณ
1. เพื่อพัฒนำต่อยอดโครงกำร
พ.ศ.2565
ห้องสมุดดิจิทลั ในงบประมำณปี
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2560 ให้มีควำมต่อเนื่องและ
2565)
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแห่งชำติให้อยู่ในรูปแบบ
ของห้องสมุดดิจิทลั ที่ประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพื่อสร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิ่ม
คุณค่ำให้กับมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแห่งชำติ
4. เพื่ออนุรักษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลที่เป็นมรดกภูมิปญ
ั ญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแห่งชำติให้คง
อยู่อย่ำงยั่งยืน
5. เพื่อพัฒนำหอสมุดแห่งชำติให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่ทนั สมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพื่อพัฒนำพื้นที่กำรให้บริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
สื่อประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แห่งชำติให้ทนั สมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เป้ำหมำย
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เป็น
เอกสำรต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชำติ ได้แก่ หนังสือหำยำก
หนังสือพิมพ์เก่ำ สมุดไทย แถบ
บันทึกเสียง วีดิทศั น์ ภำพถ่ำย
ได้รับกำรแปลงให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้ งสมุดดิจิทลั สำหรับกำร
จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ที่สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ทุกที่ ทุกเวลำ
3. พื้นที่กำรให้บริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงสื่อ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทันสมัย
ประชำชนทุกคนไม่จำกัดเพศ อำยุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

33,680,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS1.2



สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X15

โครงกำร พัฒนำ
ต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก

กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง

76,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



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

โครงกำร พัฒนำ
ต่อยอดทุนทำง
นธรรมตำม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ วัฒโครงการ/การ
รอยศำสตร์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วย
พลังบวร

21/48
กิจกรรม
1. กิจกรรมพัฒนำศักยภำพผู้นำ
พลังเป้
บวร
เพื่อเสริมสร้ำตงชุ
มชนพธ์
าหมาย/ผลผลิ
/ผลลั
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เข้มแข็งอย่ำของโครงการ
งยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด เริม่ ต้นและสิ้นสุด
“บวร On Tour”
โครงการ
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้นำพลังบวร
เพื่อพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเป็น
เจ้ำบ้ำนที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน
(บวร On Tour)
1) จัดทำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด 2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรท่องเที่ยวอย่ำงเป็น
ระบบ และมีมำตรฐำน 4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
สื่อถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำสื่อ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภัณฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวน
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทุนทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้นำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพ
ด้ำนกำรท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ จำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID-19) / 2. ผู้นำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรท่องเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เป็นเจ้ำบ้ำนที่ดี และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทุนทำงวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปญ
ั ญำ และ
ภูมิทำงวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้รับ
ต่อยอดให้เกิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
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หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X16

โครงกำร
สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
(Cultural
Product of
Thailand : CPOT)

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรสำรวจข้อมูลชุมชน ในพื้นที่
พ.ศ.2565
7 จังหวัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
2565)
พัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย 150 ชุมชนในพื้นที่
77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรมประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยบนเว็บไซต์
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมกำรออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำระดับชำติ จำนวน 5
ครั้ง
7. จัดทำหนังสือหรือสื่อสิ่งพิมพ์
ประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย
8. ผลิตสื่อวีดิทศั น์ประชำสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน
ในท้องถิ่น 4 ภูมิภำคจำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพื่อวำงแผนและติดตำม
งำน
เป้ำหมำย / ผลผลิต :
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิ่มรำยได้
3) เพิ่มกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภัณฑ์ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำร
พัฒนำต่อยอด

21,866,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X17

โครงกำร
ขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศั น์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟท์พำว
เวอร์ (Soft
Power)

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ
พ.ศ.2565
วีดิทศั น์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
2565)
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ท่องเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เรื่อง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน

205,800,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟท์พำว
เวอร์ (Soft
Power)

ไทย 10 โครงกำร/เรื่อง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
23/48
เชิงปริมำณ ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ อย่ำงน้อย 10
ภำยในระยะเวลำ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ โครงกำร
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั1พปีธ์
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** เชิงคุณภำพของโครงการ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศั น์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรท่องเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภูมิปญ
ั ญำท้องถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศั น์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศั น์ และธุรกิจต่อเนื่อง
สำมำรถจำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เป็นกำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศั น์ไทย และ
เป็นกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น

สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X18

โครงกำร ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ให้กับผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรพัฒนำยกระดับ ผลิตภัณฑ์
พ.ศ.2565
วัฒนธรรมชุมชนไทย
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
(Community Cultural Product
2565)
of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
(Cultural Product of Thailand :
CPOT)
2. จัดอบรมให้ควำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์
5. จัดทำคำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ ให้แก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
คำขอ
เป้ำหมำย / ผลผลิต :
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
รำย มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒ
ั นำ ประเทศ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

30,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒ24/48
นธรรม
ไทย จำกรำกฐำนสู่สังคม
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ประเทศ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ำวัฒนธรรมไทยที่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** 2.สร้ำงคุณค่ของโครงการ
แข็งแกร่ง
สู่ภมู ิภำคโลก
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม
4.สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรนำ
ต้นทุน วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒ
ั นำ ประเทศ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X19

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย
(Value Creation)
จำก
ฐำนเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ
1. กิจกรรมลงสำรวจพื้นที่เป้ำหมำย
พ.ศ.2565
10 จังหวัด
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กิจกรรมกำรบรรยำย Value
2565)
Creation + Story-Telling และ
รับสมัครผู้ประกอบกำรที่สนใจ
3. กิจกรรมกำรให้คำปรึกษำ Value
Creation เพื่อพัฒนำธุรกิจ
4. กิจกรรมกำรจัดทำองค์ควำมรู้
และนำเสนอ 40 สินค้ำ/บริกำร
(อำหำร หัตถกรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่นให้พฒ
ั นำ
อย่ำงก้ำวกระโดด
2. เพื่อส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หัตถกรรมในท้องถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรให้เติบโตได้ในอนำคต
3. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เรื่องรำว (Story-Telling) และกำร
สื่อสำรแบรนด์ที่เป็นสำกล
เป้ำหมำย
ผลผลิต
1. จำนวนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
จำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรที่ได้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร
หัตถกรรม)

50,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

BR1302X20

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้และ
พ.ศ.2565
แหล่งท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรม
(ต.ค. 2564 – ก.ย.
2. กำรพัฒนำศักยภำพถนนสำย
2565)
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แห่งชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรดำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นแบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ และเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำ

160,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2



ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรดำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุ25/48
รักษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ ได้รับเป้กำรคั
าหมาย/ผลผลิ
พธ์ำง
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
ดเลือกให้เป็ตน/ผลลั
แบบอย่
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ที่ดี สอดคล้ของโครงการ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
องกับนโยบำย
โครงการ
วัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและ
ระดับชำติ และเป็นที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ กำรบริกำร
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพัฒนำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรมให้ประชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปญ
ั ญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภูมิปญ
ั ญำทำงวัฒนธรรม
และพัฒนำทักษะให้แก่เด็ก
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภูมิปญ
ั ญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภูมิปญ
ั ญำทำง
วัฒนธรรม"

สำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

BR1302X21

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

โครงกำร
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทุนทำง
วัฒนธรรม

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
1. กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรด้ำน
พ.ศ.2565
กำรออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนในท้องถิ่น
2565)
(อย่ำงน้อย จังหวัดละ 1 ครั้ง/ 3
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบที่เกิดจำกกำรต่อยอดทุน
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดนำร่อง ที่มี
รูปแบบสวยงำม ทันสมัย มีแนวโน้ม
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่ำงชัดเจน (อย่ำงน้อย
อำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3
จังหวัด มี 28 อำเภอ)

7,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65

MS3.2

BR1302X22 โครงกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม
(Creative and
Cultural
Tourism)

กิจกรรม
ปีงบประมำณ
1. สำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
พ.ศ.2565
บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวพร้อมจัด (ต.ค. 2564 – ก.ย.
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
2565)
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ
มีอัตลักษณ์ สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและบริกำร
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและ

58,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณในปี 65
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โครงกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชิง
งสรรค์และ
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ สร้ำโครงการ/การ
นธรรม
(BR0101Xnn) วัฒดาเนิ
นงาน ***
(Creative and
Cultural
Tourism)

กิจกรรม
1. สำรวจเส้นทำงและสินค้26/48
ำและ
บริกำรทำงกำรท่องเที่ยวพร้อมจัด
ประชุเป้มาหมาย/ผลผลิ
เพื่อประเมินศัตก/ผลลั
ยภำพและ
พธ์
ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
คัดเลือกสินของโครงการ
ค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
มีอัตลักษณ์ สะท้อนคุณค่ำ/
โครงการ
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและบริกำร
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
กำลังกำยดี และแบ่งปันสิ่งดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภัยและ
สุขอนำมัย
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดทำข้อมูล
สินค้ำท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model
(Content) อำทิ ชุมชนสร้ำงสุข
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพื่อสุขภำพ เป็นต้น
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเห็นใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพันธมิตร
(Co Creation) อำทิ กำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรท่องเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงท่องเที่ยว
โปรแกรมท่องเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
นำเสนอขำย เป็นต้น
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำท่องเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model (Product
Testing) โดยนำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ย และ
สื่อมวลชนร่วมทดสอบ อำทิ บริษทั
นำเที่ยว บริษทั ทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น
Blogger Celebrity เป็นต้น
5. จัดทำระบบฐำนข้อมูลและสื่อ
ประชำสัมพันธ์สินค้ำท่องเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้
Happy Model ทั้งแบบ Online
และ Offline เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักท่องเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้นำไปใช้อ้ำงอิง
และเป็นข้อมูลนำเสนอขำยต่อไป
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพให้กับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model เพื่อต่อ
ยอดกำรทำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กับสินค้ำที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมสำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรท่องเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

เส้นทำงท่องเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่
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ผลลัพธ์ :
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
งและบริ
กำรท่องเที
่ยว ผูพ้ ธ์
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ แหล่เป้
าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลั
กิจนำเที่ยว ด้ำนตลำด
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน *** ประกอบธุรของโครงการ
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
อย่ำงน้อยร้อยละ 75
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
สำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X23

ปลดล็อคเพื่อให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

เป้ำหมำย :
1. ตั้งคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏิรูปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพื่อขับเคลื่อน
เป้ำหมำยกำรปลดล็อคเพื่อให้เกิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทุกภำคส่วนทั้ง
ในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค
2. จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
ร่วมกันจำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่เป็นเจ้ำของ
สถำนที่ในกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภูมิภำค

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

MS4

28/48

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกาลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาพของตนให้แข็งแรง
และเป็นฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

- กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

- กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ

-

- กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

-

BR1303

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ส่งเสริมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น

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

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

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพื้นที่ทุกชุมชน
พัฒนำศูนย์ฝึกกีฬำอำเภอ
ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ
จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
จัดให้มีถนนกีฬำ
สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมตื่นตัวเรื่องกำรออกกำลังกำยด้วยสื่อที่เหมำะสม

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดให้มีนักส่งเสริมกำรออกกำลังกำยและเล่นกีฬำ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10) พัฒนำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกกำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5)
เป้ำหมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

การปฏิรูปการทางานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัดทำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ
สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies
จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ
เชื่อมโยงกำรพัฒนำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกกำลังกำย (Calories credit)

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

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดให้มีห้องเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอำเภอ
จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะสำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำตั้งแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำท้องถิ่น
พัฒนำทักษะผู้ตัดสิน
จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ม.ค. 64 - มิ.ย. 65
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สร้ำงระบบกำรพิจำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

จัดทำระบบพัฒนำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว (Full time athlete) รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ (Athlete
pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64
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ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 5

MS 4
MS 3.1

MS 3.2

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

MS1, MS2, MS3

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

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X01
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ
กำรออกกำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง (Virtual
Sport Project)

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

55,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS 1.7
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X02
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

สำนักงำนปลัดกระทรวง BR1303X03
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

ผลประโยชน์
เป้ำหมำย /ผลลัพธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
โครงกำร
(outcome)
1. เด็ก เยำวชน
และ
1) ประชำชนหั
ประชำชนทั
่วไปนมำใส่ใจ
สุขนัภำพ
วยกิ่ยวทั
จกรรมทำง
2.
กท่อด้งเที
้งชำวไทย
กำย กำรออกก
และชำวต่
ำงชำติำลังกำย
ฬำนกำร:
ทำให้มี
พืและเล่
้นที่ทนี่ดกีำเนิ
ำงกำยแข็
พืสุข้นภำพร่
ที่ที่ดำเนิ
นกำรทัง่วแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ประเทศ
ผ่อนคลำย
ควำมส
ำเร็จและสำมำรถใช้
ของโครงกำร
สติ
ป
ญ
ั
ญำในทำงสร้
ำงสรรค์
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้
ำง
เพื่อกำรพั่อมัฒ่นนำประเทศ
ควำมเชื
ให้แก่
ควำม ้น
นั2)กประชำชนมี
ท่องเที่ยว และกระตุ
คล่เอกิงแคล่
ว (Active)
ให้
ดกำรเดิ
นทำง ลด
NCDs และ
ท่กำรเกิ
องเทีด่ยโรค
วในประเทศ
เมื่อร่ำงงกำยแข็
งแรงก็เป็น
รวมถึ
เป็นสื่อกลำงในกำร
กำรป้
องกันกำรแพร่
สร้
ำงควำมสั
มพันธ์ ที่ดีอัน
ระบำดของโรคติ
เชื้อไวรั
จะน
ำไปสู่กำรพัฒดนำจิ
ตใจส
โคโรน่
2019 (COVID
และเกิำดควำมร่
วมมือใน–
19) ฒนำท้องถิ่นให้
กำรพั
3) ควำมร่
วมมืำ อและ
จำก
เจริ
ญก้ำวหน้
ก่ภำครั
อให้เฐกิและภำคเอกชนใน
ดควำมสำมัคคีใน
กำรสนั
และจู
หมู
่คณะบสนุ
มีรนะเบี
ยบวิงนใจให้
ัยมี
ำลังกำย
น้ประชำชนออกก
ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ำงสม่วติ ำเสมอเพิ
งขึำ้นงมี
ดอย่ำรงชี
อยูร่ ่วมกั่มนสูอย่
4) กระทรวงกำรท่
องเที
่ยว
ควำมสุ
ข และรู้จักใช้
เวลำ
ว่และกี
ำงให้ฬเป็ำสำมำรถใช้
นประโยชน์เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร ต.ค. 64 – ก.ย. 65
โครงกำรพัฒนำ
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม ประสิทธิภำพ
ทำงกำย กำรออกกำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES
CREDIT CHALLENGE) ปี
2565 (เริ่ม ) งบประมำณ
72,000,000 บำท
โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรกีฬำเพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว

62,550,000 - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64
(2,550,000)
- เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65 (60,000,000)

MS 1.8

72,000,000

MS 1.10

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

กรมพลศึกษำ

BR1303X04

โครงกำรพัฒนำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ
ม.ค. 64- ธ.ค. 65
ประจำในทุกจังหวัดและ
ทุกอำเภอ ทำหน้ำที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชำชนได้
ออกกำลังกำย เล่นกีฬำ
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

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

MS1.4, MS1.5,
MS 1.6 และ
MS1.9

กรมพลศึกษำ

BR1303X05

โครงกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บ้ำน
(1 ตำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กำรดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บ้ำนทั่วประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 65

750,820,000

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษำ

BR1303X06

โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกระแสควำมตื่นตัว
ด้ำนกำรกีฬำและกำรออก
กำลังกำย

กำรประชำสัมพันธ์เพื่อ
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ตื่นตัวในกำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

12,258,600

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษำ

BR1303X07

โครงกำรพัฒนำทักษะผู้
ตัดสิน
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กิจกรรม
1. กำรพัฒนำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพื้นฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรดำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X08

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

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X09

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
1. จัดให้มีห้องเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอำเภอ
กำรดำเนินงำน
1. วิเครำะห์คุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพัฒนำ
นักกีฬำ
2. จัดทำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกซ้อม
กีฬำ ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ร่วมกับ
สพฐ.และมหำวิทยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนกีฬำในสังกัด
สพฐ. และ อปท.

ผลประโยชน์
ธ์ของ่ ม.ค.64 - ธ.ค. 65
ผู้ตัดสินกีฬำขั/้นผลลั
พื้นพฐำนที
โครงกำร
(outcome)
ได้รับกำรพัฒนำตำม
1) ประชำชนหันมำใส่
มำตรฐำนของแต่
ละชนิใจด
ด้วยกิจำควำมรู
กรรมทำง้
กีสุขฬภำพ
ำ สำมำรถน
กำย กำรออกกำลังกำย
ควำมสำมำรถไป
กีฬำ ทำให้
มี
ดและเล่
ำเนินนงำนทำงด้
ำนกำร
ตัสุขดภำพร่
สินกีฬำำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่อจงแคล่
(Active)
ำนวนว 59
หลักสูลด
ตร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กำรเกิด30โรคคนNCDs
/หลักและ
สูตร
เมื่อร่ำงกำยแข็
= 1,770งแรงก็
คน เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัหลั
ฒนำเศรษฐกิ
จและกำร ต.ค. 63 - ก.ย. 64
กสูตรมำตรฐำนของกำร
พัฒเรีนำประเทศได้
อย่ำงมี
ยนกำรสอนและกำร
ประสิฝึทกธิซ้ภอำพ
มกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

27,647,900

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

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

5,000,000

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS3.4

MS 3.4

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬำ
ในทุกอำเภอ
MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพำะ
สำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำตั้งแต่
ระดับปริญญำตรี
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

มหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

BR1303X10

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

2. พิจำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำก
กำรแข่งขันของนักกีฬำ
เป็นส่วนหนึ่งของผลกำร
เรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดทำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยและสมำพันธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สมำพันธ์กีฬำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์
ผู้สอน
กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X11

โครงกำร
พัฒนำผู้นำกีฬำประจำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม
พัฒนำผู้นำกีฬำของท้องถิ่น
ให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศที่ได้มำตรฐำน
ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแห่งประเทศ
ไทย

ผลประโยชน์
ธ์ของ ต.ค. 64 - มิ.ย. 65
เป้ำหมำย : เพื/ผลลั
่อพัฒพนำ
โครงกำร
(outcome)
หลักสูตรเฉพำะ
1)
นมำใส่ใจ
ที่มประชำชนหั
ีรูปแบบเหมำะสม
สุสำหรั
ขภำพบผูด้้เป็วยกิ
นนัจกกรรมทำง
กีฬำ
กำย
ำลังกำย
ระดับกำรออกก
ปริญญำตรี
และเล่
ฬำ ทำให้บมี
(หลักสูนตกีรควบระดั
สุปริขญภำพร่
ำงกำยแข็
แรง /
ญำตรี
2 ปริญงญำ)
ส่งผลให้
ีจิตใจที
่เป็นสุข/
(หลั
กสูตมรสหวิ
ทยำกำร)
ผ่(หลั
อนคลำย
กสูตรปริและสำมำรถใช้
ญญำตรีควบ
สติ
ป
ญำในทำงสร้
ปริญัญญำโท)
ให้เป็นำไปงสรรค์
เพื
่อกำรพัฒนำประเทศณวุฒิ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุ
2)
ควำมงชำติ
ระดัประชำชนมี
บอุดมศึกษำแห่
คล่
องแคล่
ว (Active)
(TQF)
และบริ
บทของลด
กำรเกิ
โรค ยNCDs
มหำวิทดยำลั
กำรกีฬและ
ำ
เมื
ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
แห่่องร่ชำติ
กำรป้
ผลผลิอตงกั: นกำรแพร่
ระบำดของโรคติ
ดเชืำหรั
้อไวรับสผู้
มีหลักสูตรเฉพำะส
โคโรน่
(COVID
–
เป็นนักำกี2019
ฬำ ระดั
บปริญญำ
19)
ตรี ที่เป็นไปตำมกรอบ
3)
ควำมร่วมมื
มำตรฐำนคุ
ณวุอฒจำก
ิ
ภำครั
ระดับฐอุและภำคเอกชนใน
ดมศึกษำแห่งชำติ
กำรสนั
บสนุนและจู
งใจให้
(TQF) และบริ
บทของ
ประชำชนออกก
ำลัฬงกำย
มหำวิทยำลัยกำรกี
ำ
อย่
แห่ำงงสม่
ชำติำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
ผลลัพฬธ์ ำสำมำรถใช้
:
และกี
เป็น
กกีฬำได้รับกำร
ข้ผู้เอป็มูนลนัประกอบกำรจั
ดทำ
พัฒนำศักยภำพในกำรเป็
นโยบำยขั
บเคลื่อนกำร น
ฬำอำชีพ เข้จและกำร
ำสู่
พันักฒกีนำเศรษฐกิ
เส้
น
ทำงกี
ฬ
ำอำชี
พัฒนำประเทศได้พอย่ำงมี
(จัดให้ทมธิีหภลัำพ
กสูตรเฉพำะ
ประสิ
สำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ตั้งแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมสำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพัฒนำเป็น
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะสำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (นำร่อง
ในปี 2565) หรือตั้งแต่
ระดับมัธยมปลำย)
จัดให้มีผู้นำกีฬำประจำ
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ท้องถิ่น ตำบลละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
15,000 บำท/คน/เดือน
(ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
กำหนดเป็นกำรทำงำนใน
ลักษณะไม่ประจำ) ปี 65
จำนวนตำบลละ 1 คน (25
จังหวัด 3,054 ตำบล) เป็น
เงิน 549,720,000 บำท

1,139,700

เสนอขอตั้ง
งบประมำณ
ในปี 65

549,720,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS3.2

MS 3.3
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X12

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
โครงกำร 1 ตำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
Sport: OTOS) โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิด
กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
ระดับตำบล
กำรดำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
จังหวัดและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละตำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพื่อ
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำร
ฝึกซ้อม
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
ในพื้นที่ ซึ่งจะพัฒนำไปสู่
นักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X13

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

ผลประโยชน์
/ผลลั
1 ตำบล 1 ชนิ
ดกีฬพำธ์ของ
ใน ต.ค. 64 - ก.ย. 65
โครงกำร
(outcome)
ท้องถิ่นใน 25 จังหวัด
1)งประชำชนหั
นมำใส่
ใจ
(จั
หวัดเชียงรำย
เชียงใหม่
สุน่ขำภำพ
ด้วยกิจกรรมทำง
น นครพนม
ขอนแก่น
กำรออกกอุำลั
งกำย
อุกำย
บลรำชธำนี
ดรธำนี
บุและเล่
รีรัมย์นชักียฬภูำมทิ ำให้มี
สุขภำพร่ำมงกำยแข็
งแรง
นครรำชสี
ำ ศรีสะเกษ
ส่งผลให้
ีจิตใจที
นสุข
ชลบุ
รี จันมทบุ
รี กรุ่เป็งเทพ
ผ่นครปฐม
อนคลำยสุและสำมำรถใช้
พรรณบุรี
สติ
ปัญญำในทำงสร้
กำญจนบุ
รี รำชบุรี พัำงสรรค์
ทลุ,
เพื
่อกำรพั
ฒนำประเทศ
สงขลำ
ยะลำ
สตูล ตรัง
2)
ประชำชนมี
ควำม
กระบี
่ ภูเก็ต) แห่
งละ
คล่องแคล่บำท
ว (Active)
ลดด
50,000
(25 จังหวั
กำรเกิดตโรค
3,054
ำบล)NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัถนนกี
ฒนำเศรษฐกิ
ฬำนำร่อจง และกำร
ใน
ต.ค. 63 - ก.ย. 65
พัท้อฒงถิ
นำประเทศได้
อย่ดำงมี
่นใน 25 จังหวั
ประสิ
(จังหวัทดธิเชีภยำพงรำย เชียงใหม่
น่ำน นครพนม ขอนแก่น
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี
บุรีรัมย์ ชัยภูมิ
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ
นครปฐม สุพรรณบุรี
กำญจนบุรี รำชบุรี พัทลุง
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง
กระบี่ ภูเก็ต)

152,700,000 เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อนื่

MS 1.4

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

MS 1.6
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X14

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X15

ผลประโยชน์
ธ์ของ ต.ค. 63 - ก.ย. 65
โครงกำร
ท้องถิ่นใน/ผลลั
77 อพำเภอ
โครงกำร
(outcome)
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง (อำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ)
1)ประกอบด้
ประชำชนหั
นักกีฬำ
วย นกีฬมำใส่
ำบังใคัจบ 2
สุขชนิ
ภำพดกีด้ฬวำยกิกีจฬกรรมทำง
กิจกรรม
ำสำกล 6
ำลัองงถิ
กำย่นนิยม
กำรแข่งขันกีฬำระดับอำเภอ กำย
ชนิดกำรออกก
กีฬำ กีฬำท้
และเล่นกี1ฬชนิ
ำ ทดำให้
กำรดำเนินงำน
กีฬำมี
1. สนับสนุนงบประมำณ สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ในกำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อ ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
ระดับอำเภอ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
2) ประชำชนมีควำม
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำร คล่องแคล่ว (Active) ลด
แข่งขันกีฬำระดับอำเภอ กำรเกิดโรค NCDs และ
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่ เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
โครงกำรพัฒนำนักกีฬำ
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
เพื่อควำมเป็นเลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
ต่อไป
3) ควำมร่ว1มมื
อจำก
โครงกำร
ระบบ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ภำครั
ฐ
และภำคเอกชนใน
กำรพัฒนำนักกีฬำเพื่อ
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ควำมเป็นเลิศ (Sports
Hero) เพื่อพัฒนำนักกีฬำ ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
โอลิมปิก 2024
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
กิจกรรม
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
1. สร้ำงระบบกำร
พิจำรณำและส่งนักกีฬำ นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพันธ์กีฬำ
นำนำชำติ
กำรดำเนินงำน
2. จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time athlete)
รวมถึงจัดทำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ
(Athlete phase way)
กำรดำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)

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

83,476,700

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.5

MS 3.6, 3.7

2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดทำ
แผนกำรพัฒนำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
- กำหนดแนวทำงกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ บริโครงการ/การด
าเนินงาน
หำรจัดกำรสมำคมกี
ฬำ
โครงการ
(BR0101Xnn) แห่งประเทศไทย
*** ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพันธ์กีฬำนำนำชำติ
- จัดทำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพัฒนำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
(Sports Talent
Identification Network)
- จัดทำระบบพัฒนำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว
(Full time Athlete)
รวมถึงกำรจัดทำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ
(Athlete Phase way)
- กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดทำหลักสูตรรองรับ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X16

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรดำเนินงำน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดตั้งอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพื่อใช้เป็นกลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย
ระเบียบข้อบังคับกับ
สมำคมกีฬำ และสมำพันธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในกำรไกล่เกลี่ยเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยดำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกีย่ วข้องกับกำร
ระงับข้อพิพำทโดยวิธกี ำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพื่อต่อยอด
จัดตั้งเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป

35/48
กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)ผลกำรศึ
ควำมร่วกมมื
อจำก นไป ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ษำควำมเป็
ภำครัฐได้
และภำคเอกชนใน
ในกำรจัดตั้ง
กำรสนั
บสนุลนำกำรด้
และจูงำใจให้
อนุญำโตตุ
นกีฬำ
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

1,500,000

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ.
2564

MS 3.7

36/48
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X17

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

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ขกองำร ต.ค. 64 - ก.ย. 65
สถำบันวิทยำศำสตร์
โครงกำร
(outcome)
กีฬำแห่งประเทศไทย
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถดำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกำรส่งเสริมกีฬำ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึ้น เช่น
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำสำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน

BR1303X18

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

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

MS 5

MS 4

อปท.สำมำรถดำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่ วกับกำรส่งเสริมกีฬ37/48
ำ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน กำรแข่
เป้าหมาย/ผลผลิ
ส่งผลต่อ
งขันกีฬำได้ต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ด
าเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ
ม
่
ต้
น
และสิ
น
้
สุ
ด
เป้
า
หมายย่
อ
ย
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึ้น เช่น
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
โปรดระบุดา้ นที่
นันทนำกำรและส่งเสริม
เกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
ผลประโยชน์
จัดกีฬำไทยหรื/ผลลั
อกีฬพำธ์ของ
โครงกำร
(outcome)
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
1)
มำใส่
นักประชำชนหั
เรียน กีฬำสนำหรั
บ ใจ
สุเยำวชน
ขภำพ ด้กีวฬยกิ
จ
กรรมทำง
ำประชำชนใน
กำย อปท.
กำรออกก
กำย
เขต
รวมทัำลั้งงสำมำรถ
ฬำำทร่วำให้
มี
ส่และเล่
งนักกีนฬกีำเข้
มกำร
สุขงภำพร่
งแรง
แข่
ขันกีฬำงกำยแข็
ำที่หน่วยงำน
ส่งผลให้
มีจอิตสมำคมกี
ใจที่เป็นฬสุขำ
ของรั
ฐ หรื
ผ่เป็อนนคลำย
และสำมำรถใช้
ผู้จัดกำรแข่
งขัน
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
กรมอนำมัย กระทรวง BR1303X19
โครงกำรที่ได้รับกำร
8,748,141
MS 1.7
โครงกำรก้
ำ
วท้
ำ
ใจ
พ.ย. 63 -ก.ย.64
2) ประชำชนมีควำม
สำธำรณสุข
จัดสรรตำม พรบ. 64
องแคล่ว (Active)ำลด
1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน คล่
ประชำชนสำมำรถเข้
ถืง
ม.ค. - ก.ย. 64
5,000,000
กำรเกิ
ดโรคำลัNCDs
ลงทะเบียนและบริหำร
กำรออกก
งกำยในและ
ร่ำงกำยแข็และได้
งแรงก็รับเป็องค์
น
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร เมื
รูป่อแบบใหม่
กำรป้
อ
งกั
น
กำรแพร่
ออกกำลังกำยเพื่อสุขภำพ ควำมรู้ในกำรปรับเปลี่ยน
ระบำดของโรคติ
ดเชื่พ้องึ ไวรัส
ทำงวิธอี ิเล็กทรอนิกส์
พฤติกรรมสุขภำพที
โคโรน่
ำ 2019 (COVID –
1.1 จ้ำงจัดกำร
ประสงค์
19)
บริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูล 3) ควำมร่วมมือจำก
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
เพื่อสุขภำพทำงวิธี
ประชำชนออกกำลังกำย
อิเล็กทรอนิกส์
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4)
องเที่ยว ม.ค. - ก.ย. 64
2. กำรขับเคลื่อนกำร
มีกกระทรวงกำรท่
ำรประชุมกำหนดแนว
748,141
และกี
ฬำสำมำรถใช้
ป็นอม
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ทำงกำรด
ำเนินงำน เพร้
ข้ทัอ้งกมูำกั
ลประกอบกำรจั
ออกกำลังกำย
บติดตำม กำรดทำ
นโยบำยขั
บเคลื่อนกำร ำง
2.1 ประชุม
ดำเนินงำนโครงกำรอย่
พั
ฒ
นำเศรษฐกิ
จและกำร
คณะกรรมกำรขับเคลื่อน ต่อเนื่องเป็นระบบ
เพื่อให้
พั
ฒ
นำประเทศได้
อย่ำงมี
นโยบำยส่งเสริมกำรออก เกิดประสิทธิผลตำม
ประสิ
ธิภำพของโครงกำร
กำลังกำย
วัตถุปทระสงค์
2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรกำหนด
แนวทำงกำรจัดตั้งสมำคม
2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพันธ์
2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและสิ่งจูงใจ
2.5 ประชุมติดตำมกำร
ดำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
2.6 Forum เชิดชูเกียรติ
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ

3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
3.1 กำรประชำสัมพันธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผล

มีกำรจัดมหกรรมเปิดตัว
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64

3,000,000

3. กำรขับเคลื่อนมหกรรม
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การด
3.1 กำรประชำสัาเนิ
มพันนงาน
ธ์
โครงการ
(BR0101Xnn) และเปิดตัว มหกรรมกำร
***
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ
Season 3”
3.2 เปิดรับสมัคร
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดินวิง่ /กำรออกกำลังกำย
3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่
3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวัลจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ทำตำมเกณฑ์ /กติกำที่
กำหนดไว้
3.6 จัดส่งของรำงวัลให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20

โครงกำร 10 ล้ำน
ครอบครัวไทยออกกำลัง
กำยเพื่อสุขภำพ
1.กำรขับเคลื่อนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
1.1.กำรขับเคลื่อน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อนภำคี และ
ประชำสัมพันธ์นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคลื่อน Health Point
1.1.4 ประชุมเชิง
ปฏิบัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏิบัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกกำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร

38/48
กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส พ.ย. 64 - ก.ย.65
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)
ควำมร่
อจำก
กำรขั
บเคลืว่อมมืนนโยบำย/
ม.ค. - ก.ย. 65
ภำครั
ฐและภำคเอกชนใน
มำตรกำรส่
งเสริมกำรออก
กำรสนั
บสนุกีนฬและจู
กำลังกำย
ำและงใจให้
ประชำชนออกก
นันทนำกำร ำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

41,558,400

1,949,600

เสนอขอตั้ง
งบประมำณปี 65

MS 1.7

39/48
กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
/ผลลัพธ์ของ
กำรพัฒนำระบบ
โครงกำร
(outcome)
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
นมำใส่
ใจ
สุ1)ขประชำชนหั
ภำพในรูปแบบ
Digital
สุHealth
ขภำพ ด้Platform
วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3)
ควำมร่
อจำก
3. กำรขับเคลื่อนกำร
กำรขั
บเคลืว่อมมืนกำร
ภำครั
และภำคเอกชนใน
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ดำเนินฐงำนส่
งเสริมกำร
นและจูงชใจให้
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน กำรสนั
ออกกำลับงสนุ
กำยโดยมี
ุมชน
ประชำชนออกก
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
เป็นฐำนผ่ำนเครืำลั
อข่งำกำย
ย
อย่
ำเสมอเพิอ่มงถิ
สูง่นขึ้น
องค์กรปกครองท้องถิ่น
องค์ำงสม่
กรปกครองท้
4)
กระทรวงกำรท่
(อปท. 2,626 แห่ง
(อปท.
2,626 แห่งอ) งเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
3.1 กำรขับเคลื่อนกำร
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
องค์กรปกครองท้องถิ่น
ประสิทธิภำพ
(อปท. 2,626 แห่ง)
3.1.1จัดจ้ำง พัฒนำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกกำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำน

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

ม.ค. - ก.ย. 65

6,006,000

4.1 กำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออก
กำลังกำยทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ผ่ำนกิจกรรมกำร
ก้ำวท้ำใจ Season 4 (77
จังหวัด)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกกำลังกำยทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 ครั้ง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกกำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

ม.ค. - ก.ย. 65

2.กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform 2.1.
กำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
Health Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดทำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
Platform

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกกำลังกำย
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ
Season 4 (77 จังหวัด)

18,050,000
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กรณีเป็นการ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
โครงการ
(BR0101Xnn)
***
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์
พธ์ของ
สื่อออนไลน์ส/ร้ผลลั
ำงกระแส
โครงกำร
(outcome)
กำรออกกำลังกำยกำร
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื
่อกำรพั
ฒนำประเทศ
กำรพั
ฒนำศั
กยภำพผู้นำ
2)
ประชำชนมี
ควำม
กำรจัดกิจกรรมส่
งเสริม
คล่
อ
งแคล่
ว
(Active)
ลด
สุขภำพ
กำรเกิ
ด
โรค
NCDs
และ
(กำรออกกำลังกำย/
เมื
ร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
นัน่อทนำกำร)
กำรป้
องกันกำรแพร่
ให้เหมำะสมกั
บบริบทของ
ระบำดของโรคติ
ดเชื้อไวรัส
พื้นที่
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้มีอกมูำรประชุ
ลประกอบกำรจั
ดทำ
7.1 กำรขับเคลื่อนกำร
มกำหนดแนว
นโยบำยขั
บ
เคลื
อ
่
นกำร
ดำเนินงำนแผนกำร
ทำงกำรดำเนินงำน พร้อม
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย พัทั้งฒกนำเศรษฐกิ
ำกับติดตำมจและกำร
กำร
พัดำเนิ
ฒนำประเทศได้
อย่ำงมีำง
พ.ศ. 2561 – 2573
นงำนโครงกำรอย่
ธิภำพ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ประสิ
ต่อเนื่อทงเป็
นระบบ เพื่อให้
2565
เกิดประสิทธิผลตำม
7.1.1 ประชุม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2561-2573 (1 ครั้ง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573
(1 ครั้ง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
กระแสกำรออกกำลังกำย
กำรผ่ำนสื่อออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง
5.1.1 สื่อสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกกำลัง
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ
หนังสือพิมพ์ นิยสำร ไลน์
ยูทูป
6.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (5,252 คน : อปท.ละ
2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย =
3740/คน
6.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพ
ผู้นำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
กำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
วัน 2 คืน)

ม.ค. - ก.ย. 65

3,082,000

ม.ค. - ก.ย. 65

1,480,000

ม.ค. - ก.ย. 65

2,500,000

ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
ครั้ง)
7.1.4 ขับเคลื่อนกำร
ดำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
บสนุนกำร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ ระบบสนั
โครงการ/การด
าเนินงาน
5
โครงการ
(BR0101Xnn) ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
***
ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏิบัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จ้ำงจัดทำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย
พ.ศ.2561-2573
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ทำงำน 12 ครั้ง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต
เผยแพร่ สื่อ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย
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กรณีเป็นการ
เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
เป้าหมายย่อย
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธ์ของ
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกกำลังกำย
และเล่นกีฬำ ทำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID –
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกกำลังกำย
อย่ำงสม่ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดทำ
นโยบำยขับเคลื่อนกำร
พัฒนำเศรษฐกิจและกำร
พัฒนำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
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แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR01304

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกาลังคนของประเทศแบบบูรณาการ
มีระบบพัฒนากาลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สานักปลัดกระทรวงแรงงาน
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรมจัดหางาน
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- สานักกงานประกันสังคม
- สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
- สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงมหาดไทย
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านกาลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

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

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

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

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

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

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่ สามารถนาเสนอข้อมูลด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

จัดทาพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint)
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัตใิ นการแลกเปลี่ยนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ ีอยู่เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS 1

MS 2.1
MS 2.2
MS 2.3
MS 2.4

MS 2.5

MS 3

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X01
มหาชน)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X02
มหาชน)

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

การจัดทาพิมพ์
เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล
(Manpower
Data
Management
Blueprint)
ระยะที่2 การบูร
ณาการข้อมูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติ
ในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูล (รายงาน
การศึกษา +
ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

25,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2

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

300,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

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

5,600,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.2

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

18,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ข้อมูลกาลังคน

เม.ย. 64 - มิ.ย. 65

1,100,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.4

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

ก.พ. 65 - ก.ย. 65

6,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 2.5
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ทีม่ าของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อเป้าหมาย
ดาเนินการตาม
ย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุดา้ นที่
เกี่ยวข้อง

โครงการพัดฒตันา
โครงการจั
้ง
ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
มี.ค. 64 - มี.ค. 66
ระบบแพลตฟอร์
กองทุ
นการเรียนรูม้ อย่างเป็นระบบ โดยได้รับการ
อัตลอดชี
จฉริยะเพื
วิตเพือ่ การ
อ่
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
บริหารจั
ดการ
การพั
ฒนา
นายจ้างพัฒนาทักษะและยกระดับ
ด้านกาลังคน สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
กข้อาลัมูงลคนของ
และการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงอาชีพจากบริบท
ประเทศไทย
สมรรถนะด้วยการ ทางสังคมและเศรษฐกิจ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย
Workforce ดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที(Eก่ าหนดในระบบติ
Ecosystem)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ BR1304X03
มหาชน)

1,500,000,000

ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา
ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

MS 3
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แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับที่สามารถขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพ
2) ประชาชนทุกภาคส่วนได้รบั โอกาสในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอย่างเหมาะสม นาไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ
3) เด็กวัยเรียนได้รบั การพัฒนาทักษะสาหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 22 ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นไทย

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

BR1305

คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทลั
มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มศี ักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction)
มีระบบการส่งเสริมให้บคุ ลากรภาครัฐที่มศี ักยภาพสูงไปปฏิบตั งิ านในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพื่อ
พัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มีโรงเรียนต้นแบบที่มคี ุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

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

มีฐานข้อมูลกาลังคนที่มคี วามสามารถสูงของประเทศ และมีการนาร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์กาลังคนกลุ่ม
ดังกล่าว
มีขอ้ เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ
จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการดาเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

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

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ค.
MS2

MS 1, MS 5, MS 6, MS 7

MS3

MS4

** เพือ่ ให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ
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กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศูนย์พฒ
ั นาศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็น
เลิศ (Human Capital
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทั่วไป)
จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

52,000,000

เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1

สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
(Coding)

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

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

MS 1

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

105,332,600
(เสนอขอตั้ง
งบประมาณปี 65)

47/48
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความสามารถด้านทักษะดิจิทลั
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนการ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
ปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทลั
อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมนาร่อง)
2) พัฒนา e-Learning ด้านทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Literacy) โดยศูนย์พฒ
ั นา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทั่วไป)
จานวน 50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning
Digital online ในแพลตฟอร์ม
(Digital Education Excellence
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดสื่อ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

BR1305X03 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ของประเทศใน
สถาบันการศึกษา
ชั้นนาของโลก

5,000,000.00

สานักงาน ก.พ.

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

สานักงาน ก.พ.

BR1305X05 - การจัดสรรทุน
สาหรับผู้ที่มี
สถาบันการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้า
ศึกษา/ผู้ที่กาลัง
ศึกษาใน
สถาบันการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 2

สานักงาน ก.พ.

BR1305X06 -การจัดสรรทุน
สาหรับบุคลากร
ภาครัฐที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อ
ไปศึกษา ดูงาน
ฝึกงาน ใน
หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดย
นาร่องที่สานักงาน
ก.พ. (Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS 3

สานักงาน ก.พ.

BR1305X07 การจัดทา
ฐานข้อมูลผู้รับทุน
จากแหล่งทุน
ต่าง ๆ รวมทั้ง
กาลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทุน รวมทั้ง
กาลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
จากแหล่งทุนต่าง ๆ

750,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 1

MS 2

MS 5

48/48
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ โครงการ/การ
(BR0101Xnn) ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริม่ ต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรปู ประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สานักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชาติ

เมืองพัทยา

สานักงาน อ.ย.

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

1) พัฒนาข้อสอบวั
ดระดั
บความรู้
1.แพลตฟอร์
มการใช้
ประโยชน์
านทักษะดิ
จิทลั
กความสามารถด้
าลังคนที่มีศักยภาพสู
งชองประเทศ
สาหรั
บข้าราชการครู
และบุ
2.
รายงานการวิ
เคราะห์
ข้อคมูลากร
ล
กทางการศึ
าลังคนทีก่มษา
ีศักตามกรอบแนว
ยภาพสูงที่
ทางการรั
บรองมาตรฐานหลั
สอดคล้องกั
บอุตสาหกรรม กสูตร
การพั
ฒนาบุคลากรภาครั
เพื่อ า
เป้
าหมายและงานวิ
จัยขั้นฐแนวหน้
เตรียมความพร้อมในการ
เปลี่ย้เนไปสู
กรดิ่ศจักิทยภาพ
ลั
BR1305X09 โครงการนาร่อง คุปรัณบภาพผู
รียนที่อ่นงค์าไปสู
นา e-Learning
ด้านทั
กษะ
การพัฒนา
สู2)งสุพัดฒของนั
กเรียนแต่ละคน
และ
ิทลั (Digital
โรงเรียนต้นแบบ เทคโนโลยี
การมีส่วนร่ดวิจมในการพั
ฒนา
Literacy)จและสั
โดยศูงนคมของพื
ย์พฒ
ั นา้นที่
ภายใต้องค์กร
เศรษฐกิ
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
ปกครองส่วน
(HCEC) เป็นฐาน สาหรับ
ท้องถิ่น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
BR1305X10 โครงการศึกษานา ข้ศึอกเสนอและแนวทางการจั
้ง
ษา (กลุ่มเข้าสู่ตาแหน่ง/ทัดตั่วไป)
ร่องการจัดตั้ง
หน่
ว
ยประเมิ
น
ทางวิ
ช
าการด้
า
น
จานวน 50,000 คน
คณะทางาน
ผลิ
ฑ์สุขอภาพในประเทศ
3) ตสร้ภัาณงเครื
ข่าย Free Learning
ประเมินทาง
Digital online ในแพลตฟอร์ม
วิชาการด้าน
(Digital Education Excellence
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ Platform : DEEP) และศูนย์
ในประเทศ
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เป็นเลิศ (HCEC) เป็นฐาน
BR1305X11 โครงการบริหาร เพื
่อนการพั
ฒนาขีด ่อ
4) ่อครูขับสเคลื
่งผลงานร่
วมประกวดสื
จัดการ Coding ความสามารถ
ทั
ก
ษะ
และการ
การสอนดิจิทลั เช่น คลิ
ปการสอน
แห่งชาติ
เรี
ย
นภาษาคอมพิ
ว
เตอร์
(Coding)
ดีมีรางวัล สื่อการสอน ฯลฯ
โดย
1)
จั
ด
ตั
้
ง
กองทุ
น
ฯ
และ
2)
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด
จั“นวั
ดตัต้งดโครงการความร่
วมมือมือ
กร Digital Technology”
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ
BR1305X08 โครงการการ
จัดทาแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
กาลังคนที่มี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

-

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น
MS 5

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

1,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

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

MS 6

เงินนอก
250,000,000 งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7

-

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

