
 
 
 
 
 
 

13 แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 



13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์
BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏรูิป

อตุสาหกรรมบนัเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน
ในการขับเคล่ือน

1. ชมุชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แหง่
1.2 พัฒนากลไกการเปน็แหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ขยายผล 
2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด
2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบคุคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ
2.2 บคุคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม 
3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที ่10 หมู่บ้าน/ชมุชน/องค์กร
3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเปน็ไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)
3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่
4. ปฏริปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมทีเ่หมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละชว่งวัย 
4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเปา้หมายแต่ละช่วงวัย

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกฬีา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและการ

พัฒนานักกฬีา

1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรูศิ้ลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค
1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค เพือ่ใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวิธีการ
คัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค ป ี2564 จ านวน 6 แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 
ท้องถิ่น 2) ป ี2565 เพิม่ขึ้นอกี 9 แหง่ ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แหง่ทั่วประเทศ
1.2 การพัฒนาระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพือ่ใหม้ีระบบเข้ามาช่วยจดัการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมใน
รูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภมูิปญัญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจดัท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพือ่น าร่อง
การรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ 
2. สรา้งความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรกัษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนทีข่องตนแต่ละพ้ืนทีอ่ื่น ๆ 
ของประเทศ 
2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ต้ังแต่
ระดับจงัหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น รวมถึงจดักจิกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจใหก้บัเด็ก เพือ่ใหเ้กดิความผูกพันกบัรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตน ทั้งนี้ ต้ังเปา้หมายไม่น้อยกว่า 100 แหง่ต่อป ี
2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสมกบัทุกช่วงอายุ เพือ่ใหก้ารเผยแพร่มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น และเข้าถึง
คนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราว
ประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และใหเ้กดิพืน้ที่น าร่องไม่น้อยกว่า 2 แหง่
3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ลับมาสรา้งรายได้และชวีิตความเป็นอยู่ทีด่ีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณาการ ทีม่ี
การปฏริปูกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนทีเ่ป็นหลัก 
3.1 ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พืน้ที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบรูณาการโดยใช้พืน้ที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) โดยจดัใหม้ี
คณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเปน็ฐานในการ
ต่อยอด ทั้งนี้ ภายในป ี2564 ก าหนดแผนการท างานร่วมกนัในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพืน้ที่ กจิกรรม การจดัสรร
งบประมาณ และจดัใหม้ีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีการประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว
3.2 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาด
วัฒนธรรม ฯลฯ)
4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที ่เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัยข์ององค์การภาครฐัในด้านวัฒนธรรม

1. ส่งเสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชมุชนเมืองและท้องถ่ิน
1.1 ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพืน้ที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพืน้ที่ทุกชุมชน
1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกฬีาอ าเภอ 
1.3 ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกฬีา
1.5 จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จดัใหม้ีถนนกฬีา
1.7 สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม
1.8 ส่งเสริมใหม้ีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ
1.9 จดัใหม้ีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)
2. การปฏริปูการท างานด้านความรอบรูด้้านสุขภาพแบบองค์รวม
2.1 ส่งเสริมการบรูณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเปน็ระบบ
2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.3 จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.4 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)
3. การสรา้งโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา
3.1 จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ
3.2 จดัใหม้ีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เปน็นักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
3.3 พัฒนาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอย่างเสมอภาคและเปน็ธรรม และเปน็ไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬีานานาชาติ
3.7 จดัท าระบบพัฒนานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท าเส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)
4. ปรบัระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใชจ้่ายด้านกีฬา
5. พัฒนาศูนยพั์ฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และ
ศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารกีฬาแห่งชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรอื Regional Institute of Sport Science)

สรปุแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบ
บรูณาการ

2/48



รหสัBR
ชื่อกิจกรรมปฏริปู

ที่ส่งผลตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock))
เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบรูณา
การ

1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจรงิ (Virtual Organization)
2.พัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านก าลังคนของประเทศในรปูแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem
2.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงานการศึกษา)
2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain)
2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจดัท ารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการเชื่อมโยงข้อมูล(API Gateway)
2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห ์เพือ่สามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย
2.5 จดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเหน็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
3. การศึกษาแนวทางในการปรบัปรงุหรอืจัดตั้งกองทุนใหม่หรอืปรบัปรงุกองทุนทีม่ีอยู่เพ่ือใชส้นับสนุนการเรยีนรูต้ลอดชวีิตได้อยา่งแท้จรงิ

BR1305 การบริหารจดัการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 1. ยกระดับขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรฐับาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเขา้สู่ภาครฐั (Talent Attraction) 
3. มีระบบการส่งเสรมิให้บุคลากรภาครฐัทีม่ีศักยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึง
เพ่ิมพูนประสบการณ์
4. มีโรงเรยีนต้นแบบทีม่ีคุณภาพระดับโลกตามบรบิทพ้ืนที่
5. มีฐานขอ้มูลก าลังคนทีม่ีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน ารอ่งแพลตฟอรม์การใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว
6. มีขอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ
7. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรยีนภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

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

64

MS 1.1

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

ปฏิรปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

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

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

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

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

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

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรปูอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกรว่ม
ระหว่างภาครฐัและเอกชนในการขับเคลื่อน BR1301
คนไทยมีคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยมในการอยูร่ว่มกันอยา่งสันติสุข

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1 
MS2.1  MS3 

MS2 

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

MS4 

MS4.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

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

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X03 โครงการส่ือสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

ส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
ก าหนด

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

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

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

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวตักรรมด้านคุณธรรม
ความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

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

64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

BR1301X06 โครงการนวตักรรมระบบพฤติกรรม
ไทย

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

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

MS 3.2

กระทรวงวฒันธรรม BR1301X07 โครงการขับเคล่ือนยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวดิีทัศน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกจิโดยใช้มิติ
ทางวฒันธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ 
(Soft Power)

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

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

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วฒันธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางส่ือบันเทิง

ผลิตคลิปส้ัน และ tie - in เร่ือง 
'เปิดใจ'

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

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนาผู้เขียนบท (Writer 
Lab)

พัฒนานักเขียนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรยีนรูแ้ละเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษำธิกำร

 - กรมกำรศำสนำ ( ส ำนักพฒันำคุณธรรมจริยธรรม)  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมศิลปำกร   - ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

 - ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถำบนับณัฑิตพฒันศิลป์

 - ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

 - กองทนุพฒันำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรมใหเ้ปน็สินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสรา้งรายไดแ้ละชวีิตความเปน็อยู่ที่ดใีหกั้บทอ้งถ่ิน
ผ่านการท างานแบบบรูณาการ ที่มกีารปฏริปูกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนที่เปน็หลัก

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ปฏรูิปกระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบบรูณำกำรโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ัง 
(Area Base) โดยจัดใหม้ีคณะท ำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำร
พฒันำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุทำงวัฒนธรรมเปน็ฐำนในกำรต่อยอด ทั้งนี้ ภำยในป ี2564 ก ำหนดแผนกำรท ำงำน
ร่วมกันในลักษณะแผนกำรท ำงำนแบบบรูณำกำร ทั้งในเชิงกำรเลือกพื้นที่ กิจกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดใหม้ี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรพฒันำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพื่อใหม้ีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบที่สำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภมูิปญัญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และจัดท ำแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน ำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สรา้งความตระหนักและจูงใจใหเ้ดก็และเยาวชนเหน็ความส าคัญ และสืบสานรกัษาและตอ่ยอดทนุทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ของตนแตล่ะพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น รวมถึงจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ที่มีควำม
สนุกสนำนและน่ำสนใจใหก้ับเด็ก เพื่อใหเ้กิดควำมผูกพนักับรำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตน ทั้งนี้ ต้ังเปำ้หมำยไม่น้อยกว่ำ 100 
แหง่ต่อปี

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1302
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรยีนรูท้างศิลปวัฒนธรรมตน้แบบทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอย่างทั่วถึง เพ่ือใหม้สีถานที่เผยแพรอ่งค์ความรู ้ดงัตน้แบบของ
 Musuem Siam และ TK Park 
2. ส่งเสรมิเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

พฒันำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค เพื่อใหม้ีสถำนที่เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซ่ึงมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และทอ้งถิ่น ทั้งใน
ส่วนกลำงและภมูิภำค ป ี2564 จ ำนวน 6 แหง่ (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ทอ้งถิ่น 2) ป ี2565 เพิ่มขึ้นอีก 9 แหง่ ร่วม
แล้วไม่น้อยกว่ำ 
15 แหง่ทั่วประเทศ

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้ส่ือที่เหมำะสมกับทกุช่วงอำยุ เพื่อใหก้ำรเผยแพร่
มีควำมน่ำสนใจยิ่งขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซ่ึงจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพฒันำ
เทคโนโลยี AR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งทอ่งเที่ยวโบรำณสถำนต่ำง ๆ 
และใหเ้กิดพื้นที่น ำร่องไม่น้อยกว่ำ 2 แหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
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ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

   

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

การพัฒนา eco system 
ทางการเรยีนรูใ้หกั้บคนไทยส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

1,700,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำร ขยำย
ผลพฒันำ
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมูิภำค

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น 
2. เพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรของพพิธิภณัฑ์ให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พฒันำองค์ควำมรู้และ
กำรใหค้ ำปรึกษำกับบคุคลกลุ่ม
บคุคลและหน่วยงำนต่ำงๆ  
4. ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พื้นที่ของชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปำ้หมำย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในกำรพฒันำ
พพิธิภณัฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
 ในรูปแบบ Discovery Museum 
จ ำนวน 2 แหง่

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภณัฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ทอ่งเที่ยวชุมชน ศิลปะกำรแสดง
 ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ปลดล็อคเพ่ือใหเ้กิดการใชอ้าคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรพัย์ขององค์การภาครฐัในดา้น
วัฒนธรรม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

MS1.1, MS3.1  
MS3.2  

MS1, MS2, MS3  

MS1.2, MS2.1, 
MS2.2  

MS4  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

38,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

10,924,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.2โครงกำร พฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พฒันำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพฒันำ
ชุดควำมรู้ 
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำร

วัตถุประสงค์
1. พฒันำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จ ำเปน็
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจ เปดิ
โอกำสใหป้ระชำชนทกุช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พฒันำตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพฒันำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
    3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน 
สำมำรถพฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National 
Knowledge Hub)

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2. กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
3. กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำให้
ค ำปรึกษำและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนพพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่มีคุณภำพใหก้ับคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพฒันำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพพิธิภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบที่มี
คุณภำพและยั่งยืน
3. สร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพพิธิภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พฒันำ องค์ควำมรู้และกิจกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนินงำนของเครือข่ำยพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum
 Network)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. เกิดพพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พฒันำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกิดแผนแม่บทในกำรพฒันำ
พพิธิภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพนัธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กับเครือข่ำย
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พพิธิภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยที่มีศักยภำพไม่น้อย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทั่วทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

28,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X03 โครงกำร มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile) 

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

1,550,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1

โครงกำร พฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหเ้ชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กับหน่วยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกับ
หน่วยงำน
เครือข่ำยเพื่อ
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ
4. พฒันำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลน์ระยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพฒันำ
ชุดควำมรู้ 
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพื่อปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำร

วัตถุประสงค์
1. พฒันำแพลตฟอร์มเพื่อกำร
เรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้
2. บริหำรจัดกำรควำมรู้ที่จ ำเปน็
สำหรับประชำชน
3. สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงำนรัฐ
และเอกชนในกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกิจในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกิจ เปดิ
โอกำสใหป้ระชำชนทกุช่วงวัยได้
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ในวงกว้ำงเพื่อ
พฒันำตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพฒันำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
    3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบ
บริกำรกำรเรียนรู้ออนไลน์ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยั่งยืน 
สำมำรถพฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำง
ควำมรู้ของประเทศ (National 
Knowledge Hub)

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) 
จะเชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ
 จำกทั่วโลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพื่อใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อย่ำงไร้ขีดจ ำกัด
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อย่ำงรวดเร็ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนที่คำดหวัง (คน/
ป)ี ไม่น้อยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน์ ใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่เหมำะสม ไม่น้อย
กว่ำ 2,070 ขิ้น

กิจกรรมด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 1 แหง่ 
2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพงึ
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กิจกรรม
และชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 
“Muse Mobile” ตำมระยะเวลำ
ที่ก ำหนด ผ่ำนควำมร่วมมือ
ระหว่ำงหน่วยงำนในจังหวัด และ
ทอ้งถิ่น
ในพื้นที่ 3 จังหวัด ภำคตะวันออก
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 3 แหง่
 / 2.  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและ
เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ รวมไม่น้อยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพงึ
พอใจ ร้อยละ 85

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

13,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค.
 2564)

2,000,000        เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย
2. On Book One City 
3. Solution Lab เพื่อระดมควำม
คิดเหน็พฒันำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำย
วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย : เพื่อด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมย่อยที่ต่อเนื่องมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City รณรงค์
ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับเมืองหรือ
จังหวัด
3. Solution Lab ระดมควำม
คิดเหน็พฒันำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยที่เปน็แนวทำง
พฒันำหอ้งสมุดประชำชน รทด
สอบชิ้นงำนต้นแบบ 
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์
ควำมรู้ Solution Lab จ ำนวน 1 
ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยที่ได้รับกำรอบรม
พฒันำ/เข้ำร่วมกิจกรรม 
2.1 อ่ำนทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2
 On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้

กิจกรรมด ำเนินกำร
1. งำนขยำยผลพฒันำพพิธิภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำพฒันำต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
2) กิจกรรมเผยแพร่องค์ควำมรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์ กำรขยำยผล
ไปสู่สำธำรณะและบริหำรจัดกำร
พพิธิภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติดล้อ (Muse 
Mobile)
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้
ผ่ำนชุดนิทรรศกำรเคล่ือนที่ 1 แหง่ 
2. จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกิจกรรมผ่ำนชุดนิทรรศกำร
เคล่ือนที่ ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพงึ
พอใจไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

5,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

กรมศิลปำกร BR1302X05  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย.
 2564)

20,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS2.2

กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือรณรงค์ ประชำสัมพนัธ์
 และกำรสร้ำงสรรค์บรรยำกำศเมือง
2. สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรจัดเวที
สำธำรณะเพื่อพดูคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด กำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกิจกรรมอ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูก็ต
เปำ้หมำย
1. ประชำชนเกิดพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนังสือ
2. เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูก็ตที่จะ
มีกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงยั่งยืน
ภำยหลังส้ินสุดกิจกรรม
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงกว้ำงขวำง 
เกิดเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ที่จะท ำงำนร่วมกันต่อไป
อย่ำงยั่งยืน เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพยีงกำรแข่งขัน
วิง่นำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยังมPีhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ที่จะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนือไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว กีฬำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

กิจกรรม กำรพฒันำระบบบริหำร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR 
Code QR Code, Virtual Reality
 และ 3D
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้น
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี

โครงกำร พฒันำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยีดิจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.2 

การใชท้นุทางวัฒนธรรมสรา้งผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย.
 2564)

60,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2วัตถุประสงค์
1. พฒันำย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ตำมแนวทำงกำรจัดท ำแผนพฒันำ
เมือง/ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ให้
เปน็ต้นแบบของกำรสร้ำงย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของประเทศ
2. ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงกำรรับรู้
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
3. สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้ แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 
ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริมกำร
กระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ผลผลิต (Output) 
1. พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
3. กิจกรรมพฒันำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ

กิจกรรม กำรพฒันำระบบบริหำร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชำชนผ่ำนเทคโนโลยี AR 
Code QR Code, Virtual Reality
 และ 3D
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้น
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก

โครงกำรพฒันำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. ฟื้นฟคูวำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์ 
(Place making)
2. บม่เพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

60,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X07  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 

2563 - ก.ย. 2564)

25,000,000       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2โครงกำร พฒันำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding)

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พฒันำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำรเพิ่ม
จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น 
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ 
ผลผลิต (Output)   
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

โครงกำรพฒันำ
และส่งเสริมย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. ฟื้นฟคูวำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พื้นที่สร้ำงสรรค์ 
(Place making)
2. บม่เพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ย่ำน
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจและ
กระตุ้น
บรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลย่ำน
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยูเนสโก/เพิ่มพื้นที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพฒันำเมือง/ย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ที่กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพื้นที่
ทอ่งเที่ยวระยะยำว โดยสอดคล้อง
กับบริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพื่อส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกิจในย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทั้งสร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชน์จำกผลงำนกำร
ออกแบบของนักออกแบบ และ
นักศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกิจสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนิค น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ และเอกชน
4. เพื่อเปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกิจในย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ รวมทั้งสร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์ และ
เข้ำมำใช้พื้นที่ย่ำนสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปำ้หมำย
ผลผลิต (Output) 
1.พื้นที่ย่ำนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกิจย่ำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
3. กิจกรรมพฒันำและกระตุ้นย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ย่ำนสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำย
ผล ภำยใต้เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ขององค์กำรยูเนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกิจไม่น้อย
กว่ำ (จำกกิจกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

25,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding)

กิจกรรมกำรด ำเนินงำน
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. พฒันำและยกระดับพื้นที่เมืองที่
มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำรเพิ่ม
จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ 
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น 
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ 
ผลผลิต (Output)   
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมืองสร้ำงสรรค์
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย

กิจกรรม
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
1.1) ด ำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
1.2) ด ำเนินกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนัธุ ์โอกำสใน
กำรฟื้นฟคุูณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
1.3) ด ำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทยีบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิ่มจ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกิจกรรมน ำร่องกำรพฒันำพื้นที่
 ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พฒันำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output) 
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X08  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400       โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,605,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
คิดเหน็เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พฒันำจังหวัดน ำร่องใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
สุนทรียทศัน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เปน็เมืองศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปำ้หมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนึกรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พฒันำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กิดมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทอ้งถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

กิจกรรม
1. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพื้นที่เปำ้หมำยเพื่อ
พฒันำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
1.1) ด ำเนินกำรคัดเลือกพื้นที่
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
1.2) ด ำเนินกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพื่อศึกษำศักยภำพของพื้นที่ ได้แก่
 สินทรัพย์ที่จับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกิจ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพนัธุ ์โอกำสใน
กำรฟื้นฟคุูณภำพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
1.3) ด ำเนินกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพที่โดดเด่น เทยีบเคียงกับ
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทั้งในและต่ำงประเทศ
2. กิจกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม จ ำนวน15 พื้นที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวย่ำนสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พื้นที่
4. งำนเผยแพร่กิจกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิ่มพื้นที่เมืองสร้ำงสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำและยกระดับพื้นที่
เมืองที่มีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิ่มจ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพื่อด ำเนินงำนพฒันำย่ำน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกิจกรรมน ำร่องกำรพฒันำพื้นที่
 ธุรกิจ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์ อย่ำงมี
ส่วนร่วม
3. เพื่อพฒันำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนื้อหำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพนัธ์ทอ้งถิ่น
4. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกับเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พฒันำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output) 
1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดที่น ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพฒันำเปน็ Story 
Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดที่ด ำเนินงำนต่อเนื่องจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดที่ท ำโครงกำรน ำ
ร่องพฒันำพื้นที่ (District 
prototype testing) ร่วมกับภำคี
เครือข่ำย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X09 โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

8,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. ประชุมหำรือเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และระดมควำม
คิดเหน็เกี่ยวกับแนวทำงในกำร
พฒันำจังหวัดน ำร่องใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะ คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัด
นครรำชสีมำ และจังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกิจกรรมอมรมส่งเสริม
สุนทรียทศัน์ภำครัฐและประชำ
สังคมเพื่อเตรียมควำมพร้อมกำร
เปน็เมืองศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ทั้งด้ำนเศรษฐกิจและ
ด้ำนสังคม ที่จังหวัดจะได้รับจำก
กำรช่วยกันผลักดันใหเ้ปน็เมือง
ศิลปะร่วมกับเครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำนศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและเครือข่ำยกำร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
เปำ้หมำย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อกำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนึกรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พฒันำงำนด้ำนศิลปะอย่ำงยั่งยืน
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พื้นที่ เกิดพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนินชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กิดมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกิจ
ทั้งในระดับทอ้งถิ่น และก้ำวสู่
ระดับนำนำชำติ

กิจกรรม
1. พฒันำศักยภำพนักออกแบบรุ่น
ใหม่ นักออกแบบชนช้ำงกรำฟกิ ซี
ซ่ัน 6 
2. พฒันำทกัษะของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำรออกแบบพื้นฐำน
ผสมผสำนกับมติทำง
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง 
เปำ้หมำย 
เชิงปริมำณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่น้อยกว่ำ 5 คร้ัง  
2. บนัทกึเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟกิ ไม่น้อยกว่ำ 8 ตอน  
3. งำนด้ำนเรขศิลปถ์ูกใช้ในกำร
พฒันำสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ชุมชน
เชิงคุณภำพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพฒันำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่
เข้ำร่วม ได้รับกำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X10  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร พฒันำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพื่อต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม

กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้มและทศิ
ทำงกำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำกชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ
 และผู้ประกอบกำร เพื่อต่อยอด
ทนุทำงวัฒนธรรมผ้ำไทยสู่สำกล
วัตถุประสงค์
1. น ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พฒันำพื้นทสีำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
2. กระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น  
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่งคง และ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคม และ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน 
4. เพื่อเปน็กำรต่อยอดจำกกำร
รวบรวมข้อมูลองค์ควำมรู้สู่กำร
ปฏบิติัได้จริง 
5.เพื่อเปน็กำรน ำแนวคิดที่เปน็
สำกลมำพฒันำต่อยอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมผ้ำไทย 
6. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและ
กระตุ้นใหเ้กิดภำพลักษณ์ที่มีควำม
ทนัสมัยใหแ้ก่วงกำรผ้ำไทย 
7. เพื่อสร้ำงรำยได้ใหเ้กิดแก่
ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย

กิจกรรม
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
2. กำรพฒันำศักยภำพพื้นที่ (จัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพฒันำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรทอ่งเที่ยว
4. กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ (วี
ดีทศัน์แนะน ำโครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ด ำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปดิตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พฒันำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เปน็พื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรทอ่งเที่ยว 
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ใหเ้กิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้ับประชำชน
ในพื้นที่ น ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กิดกำรอนุรักษแ์ละ
พฒันำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X11  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

37,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

ส ำนักงำนบริหำรและพฒันำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X12  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

     120,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

โครงกำร บริหำร
จัดกำรและพฒันำ
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1.  กิจกรรมหอ้งคลังควำมรู้ 
2. งำนหอ้งปฏบิติักำรเชิงอนุรักษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุจัดแสดง 
3.  งำนวิจัยวัสดุในกำรซ่อมแซม
เคร่ืองปั้นดินเผำ
วัตถุประสงค์
1. พฒันำต้นแบบพพิธิภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) 
2. พฒันำงำนบริกำรด้ำน
พพิธิภณัฑ์ที่สนับสนุนใหเ้กิด
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูลที่เปน็ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเปำ้หมำย
เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พพิธิภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพงึพอใจ ร้อย
ละ 85

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เปน็แหล่งเรียนรู้
แหง่ใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนปำ่ 
"เบญจกิติ" (งบ
ผูกพนั 
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน
1. พฒันำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกิติ”  ให้
เปน็ศูนย์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แหง่ชำติ

วัตถุประสงค์
1. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD 
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ 
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพฒันำทกัษะที่
จ ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แหง่
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ใหก้้ำวไปข้ำงหน้ำโดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
5. เปน็ศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพฒันำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทกุช่วงวัย

กิจกรรม
1. กำรคัดเลือกพื้นที่
2. กำรพฒันำศักยภำพพื้นที่ (จัด
ประชุมเชิงปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพฒันำในพื้นที)่
3. กำรทดสอบกำรจัดกิจกรรมเพื่อ
กำรทอ่งเที่ยว
4. กำรจัดท ำส่ือประชำสัมพนัธ์ (วี
ดีทศัน์แนะน ำโครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำมและสรุปกำร
ด ำเนินงำน
6. กำรจัดงำนเปดิตัวพื้นที/่ งำน
แถลงข่ำว
7. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อน ำแนวคิดในกำรเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พฒันำพื้นที่สำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์ หรือ
เปน็พื้นที่ทำงวัฒนธรรม เพื่อให้
เกิดกำรเรียนรู้ และกำรทอ่งเที่ยว 
รวมไปถึงกำรส่งเสริม
ใหเ้กิดนวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้ับประชำชน
ในพื้นที่ น ำไปสู่กำรเพิ่มรำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพื่อกระตุ้นปลูกจิตส ำนึกให้
ประชำชนเกิดควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กิดกำรอนุรักษแ์ละ
พฒันำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอย่ำงยั่งยืน 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยั่งยืนทั้งทำงเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้ับชุมชน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X13  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

35,995,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกที่สุด
 ครบถ้วน 
2. พฒันำศักยภำพกำรใหบ้ริกำร
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปำกร หอจดหมำยเหตุ
แหง่ชำติ ใหอ้ยู่ในรูปแบบของหอ
จดหมำยเหตุดิจิทลั
3. ระบบงำนบริกำรกรมศิลปำกร
ทรัพยำกรสำรสนเทศในหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. อนุรักษ ์ จัดเก็บ  แหล่งข้อมูล
ขนำดใหญ่  ที่สำมำรถอ้ำงอิงข้อมูล
ประวัติศำสตร์ชำติไทย  วัฒนธรรม
 ประเพณี  สังคม  ที่สำมำรถเชื่อถือ
ได้  ทั้งยังเปน็ประโยชน์ในกำร
ค้นคว้ำ วิเครำะห ์ วิจัย  ในทกุ
แขนงวิชำ 
5. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ฐำนข้อมูลหลักของชำติด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม และระบบสืบค้น
เพื่อกำรบริกำรประชำชนที่มี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทั่วประเทศ
ผลผลิต
1. จัดท ำพฒันำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนินกำรแปลงข้อมูลของหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เปน็ดิจิทลั
และน ำเข้ำเอกสำรจดหมำยเหตุ
ของส ำนักหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ
3. พื้นที่กำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพนัธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกัดเพศ อำยุ 
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพกิำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว

โครงกำร พฒันำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน 
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพื่อประชำชน
2. พฒันำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนินกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพนัธ์
เพื่อใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

โครงกำรปรับปรุง
อำคำรเดิมของ
โรงงำนยำสูบเพื่อ
เปน็แหล่งเรียนรู้
แหง่ใหม่ของ
ประเทศภำยใน
บริเวณสวนปำ่ 
"เบญจกิติ" (งบ
ผูกพนั 
600,000,000)
กิจกรรมกำร
ด ำเนินงำน
1. พฒันำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพื่อเปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกิติ”  ให้
เปน็ศูนย์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
2. จัดกิจกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย์ เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนย์กำรเรียนรู้
แหง่ชำติ

วัตถุประสงค์
1. จัดต้ังศูนย์กำรเรียนรู้ “OKMD 
21” ที่เหมำะสมกับบริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกำยภำพของ 
กำรใช้พื้นที่ และรูปแบบองค์ควำมรู้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้และสำมำรถพฒันำทกัษะที่
จ ำเปน็ในศตวรรษที่ 21 จำกแหล่ง
ควำมรู้ที่เชื่อมโยงจำกในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. พฒันำใหเ้ปน็ศูนย์กลำงขององค์
ควำมรู้ (Knowledge Hub) แหง่
อนำคต
4. ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ใหก้้ำวไปข้ำงหน้ำโดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
5. เปน็ศูนย์กลำงที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนเครือข่ำยเพื่อพฒันำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกับประชำชนในทกุช่วงวัย
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X14  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

33,680,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X15  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

76,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร พฒันำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

กิจกรรม
1. กิจกรรมพฒันำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพื่อพฒันำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพฒันำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พฒันำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พฒันำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พฒันำส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพฒันำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพฒันำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นที่ดี และ
ได้รับกำรพฒันำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทั้งภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน

โครงกำร พฒันำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมกำร
ด ำเนินกำร
1. กำรแปลงและ
อนุรักษท์รัพยำกร
สำรสนเทศ
1.1 ใน
ส ำนักหอสมุด
แหง่ชำติ
1.2 ในหอสมุด
แหง่ชำติส่วน
ภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
2.1 หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2.2 ระบบ 
e-service, 
2.3 ระบบดิจิทลั, 
2.4 ข้อมูลขนำด
ใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพฒันำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนื่องและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัที่ประชำชน
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพื่อสร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิ่ม
คุณค่ำใหก้ับมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพื่ออนุรักษแ์ละสงวนรักษำ
ข้อมูลที่เปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติที่อยู่ในหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยู่อย่ำงยั่งยืน
5. เพื่อพฒันำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยที่ทนัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพื่อพฒันำพื้นที่กำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพนัธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อย่ำงสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพื่อลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปำ้หมำย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศที่เปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก่ หนังสือหำยำก 
หนังสือพมิพเ์ก่ำ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน์ ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยู่ในรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเก็บทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ที่สำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อย่ำง
สะดวก ทกุที่ ทกุเวลำ
3. พื้นที่กำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพนัธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกัดเพศ อำยุ 
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพกิำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

โครงกำร พฒันำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพื่อ
ชุมชนเข้มแข็ง
อย่ำงยั่งยืน (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
น้อมน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพยีง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

กิจกรรม
1. กิจกรรมพฒันำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพื่อเสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกิจกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพื่อพฒันำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นที่ดี ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กิจกรรมพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในกำรพฒันำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพฒันำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พฒันำเส้นทำง และ
กิจกรรมกำรทอ่งเที่ยวอย่ำงเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พฒันำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พฒันำส่ือ
ประชำสัมพนัธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชิงปริมำณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับ
กำรพฒันำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพฒันำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภำพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกิจของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพฒันำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเที่ยวชุมชน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยั่งยืน / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นที่ดี และ
ได้รับกำรพฒันำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิ่มขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทั้งภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กิดคุณค่ำ และมูลค่ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกิจชุมชนได้อย่ำงเข้มแข็ง
และยั่งยืน
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X16  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

21,866,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X17  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร 
ขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)

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

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรส ำรวจข้อมูลชุมชน ในพื้นที่ 
7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรเพื่อ
พฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำง
เศรษฐกิจ
3. กำรพฒันำต่อยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 150 ชุมชนในพื้นที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยทั้งออนไลน์และออฟไลน์
5. กิจกรรมประชำสัมพนัธ์ส่งเสริม
กำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทยบนเว็บไซต์ 
www.cpotshop.com
6. กิจกรรมกำรออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำระดับชำติ จ ำนวน 5 
คร้ัง
7. จัดท ำหนังสือหรือส่ือส่ิงพมิพ์
ประชำสัมพนัธ์ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์ประชำสัมพนัธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทยของชุมชน
ในทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำคจ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพื่อวำงแผนและติดตำม
งำน
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพฒันำ
2) เพิ่มรำยได้ 
3) เพิ่มกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพื่อกำร
พฒันำต่อยอด

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศัน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เร่ือง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ อย่ำงน้อย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศัน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศัน์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ และธุรกิจต่อเนื่อง 
สำมำรถจ ำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ไทย และ
เปน็กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X18  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำร ส่งเสริม
กำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้ับผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

โครงกำร 
ขับเคล่ือน
ยุทธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์เพื่อ
เพิ่มมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำยกระดับ ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT)
2. จัดอบรมใหค้วำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
 of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พฒันำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
 ค ำขอ
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒันำ ประเทศ

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กำรร่วมผลิตภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศัน์ที่มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเที่ยว กำรใช้สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/เร่ือง
2. กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรฯ
ผลผลิต
เชิงปริมำณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ อย่ำงน้อย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ชำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศัน์ที่มี
คุณภำพ มีเนื้อหำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศัน์ที่มีเนื้อหำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นที่มี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศัน์ของไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ทั้งระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน์ และธุรกิจต่อเนื่อง 
สำมำรถจ ำหน่ำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิ่มมูลค่ำทำงธุรกิจ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์ไทย และ
เปน็กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิ่มมำก
ขึ้น
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X19  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

50,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X20  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

160,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร ส่งเสริม
กำรพฒันำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้ับผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำยกระดับ ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand : CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT)
2. จัดอบรมใหค้วำมรู้ โดยวิทยำกร
ผู้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยงขยำยตลำดและ
เพิ่มช่องทำงกำรตลำด ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย (Cultural Product
 of Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพนัธ์ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับควำมคุ้มครอง
ทรัพย์สินทำงปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่ได้รับคัดเลือกให้
พฒันำสินค้ำ อย่ำงน้อยสินค้ำละ 1
 ค ำขอ
เปำ้หมำย / ผลผลิต : 
เชิงปริมำณ
1.ประชำชนทั่วประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทั่วประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนึกค่ำนิยมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พฒันำ ประเทศ

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกิจ
ทอ้งถิ่น

กิจกรรมกำรด ำเนินกำร
1. กิจกรรมลงส ำรวจพื้นที่เปำ้หมำย
 10 จังหวัด
2. กิจกรรมกำรบรรยำย Value 
Creation + Story-Telling และ
รับสมัครผู้ประกอบกำรที่สนใจ
3. กิจกรรมกำรใหค้ ำปรึกษำ Value
 Creation เพื่อพฒันำธุรกิจ
4. กิจกรรมกำรจัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ฒันำ
อย่ำงก้ำวกระโดด 
2. เพื่อส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พฒันำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มสินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ที่เปน็สำกล
เปำ้หมำย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกิจชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรที่ได้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวทำงวัฒนธรรม
2. กำรพฒันำศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ ์สืบ
ทอด และพฒันำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่นและ
ระดับชำติ และเปน็ที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพนัธ์ใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพฒันำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพฒันำทกัษะใหแ้ก่เด็ก 
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ใหแ้ก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรม"
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X21 โครงกำร 
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพื่อต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม

เปำ้หมำย
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำน
กำรออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ชุมชนร่วมกับหน่วยงำนในทอ้งถิ่น 
(อย่ำงน้อย จังหวัดละ 1 คร้ัง/ 3 
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบที่เกิดจำกกำรต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดน ำร่อง ที่มี
รูปแบบสวยงำม ทนัสมัย มีแนวโน้ม
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอย่ำงชัดเจน (อย่ำงน้อย 
อ ำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3 
จังหวัด มี 28 อ ำเภอ)

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

7,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

กำรทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย BR1302X22  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

58,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

โครงกำร ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วม
ขององค์กรภำคี
และเครือข่ำย
วัฒนธรรม

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)

กิจกรรม
1. กำรพฒันำแหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเที่ยวทำงวัฒนธรรม
2. กำรพฒันำศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำนมหกรรมวัฒนธรรม
แหง่ชำติ
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีกำรด ำเนินงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนุรักษ ์สืบ
ทอด และพฒันำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอย่ำง
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบำย
วัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่นและ
ระดับชำติ และเปน็ที่รู้จักในวงกว้ำง
3. ชุมชนได้รับกำรสนับสนุนกำร
พฒันำกำรทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
 กำรพฒันำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
กำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมเชิง
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ กำร
ประชำสัมพนัธ์ใหเ้ปน็ที่รู้จักแก่
ประชำชนทั่วไป และกำรพฒันำ
ผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคีเครือข่ำยในพื้นที่
4. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีที่ต้องชิม
5. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พื้นที่ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์
6. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกี่ยวกับมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
7. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมมีพื้นที่เผยแพร่
ประชำสัมพนัธ์ผลงำนออกสู่ตลำด
8. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพฒันำทกัษะใหแ้ก่เด็ก 
เยำวชน และประชำชนทั่วไป
9. มีกำรเผยแพร่มรดกภมูิปญัญำ
ทำงวัฒนธรรมของไทยไปสู่
สำธำรณชน ตลอดจนสร้ำงอำชีพ
และสร้ำงรำยได้ใหแ้ก่ชุมชน
เจ้ำของมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรม"
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X23 ปลดล็อคเพื่อให้
เกิดกำรใช้อำคำร
สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้
ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ของ
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

เปำ้หมำย :
1. ต้ังคณะอนุกรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพื่อขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
กำรใช้อำคำร สถำนที่ เพื่อ
สนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทั้ง
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
ร่วมกันจำกทกุภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐที่เปน็เจ้ำของ
สถำนที่ในกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพย์ขององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทั้งในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค

MS4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำงและสินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเที่ยวพร้อมจัด
ประชุม เพื่อประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอัตลักษณ์ สะทอ้นคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่มของสินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม โดยแบง่
ประเภทของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กินดี อยู่ดี ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพดี สมุนไพร
ทอ้งถิ่นเพื่อสุขภำพ เปน็ต้น  
3. กิจกรรมระดมควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกับเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน หน่วยงำนพนัธมิตร 
(Co Creation)  อำท ิกำรสร้ำง
สินค้ำและบริกำรทอ่งเที่ยว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำงทอ่งเที่ยว 
โปรแกรมทอ่งเที่ยวตัวอย่ำงเพื่อ
น ำเสนอขำย เปน็ต้น  
4. กิจกรรมทดสอบสินค้ำทอ่งเที่ยว
เชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกิจทอ่งเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ อำท ิบริษทั
น ำเที่ยว บริษทัทวัร์ ไกด์ทอ้งถิ่น 
Blogger Celebrity   เปน็ต้น
5. จัดท ำระบบฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธ์สินค้ำทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ Online 
และ Offline เพื่อใหห้น่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง /นักทอ่งเที่ยว /
ประชำชนทั่วไป ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิ่มขีดควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้ับเจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำและวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy Model  เพื่อต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ใหก้ับสินค้ำที่ได้รับกำรพฒันำแล้ว 
โดยเข้ำร่วมงำนส่งเสริมกำรตลำด
ทั้งแบบ Online และ Offline
7. ติดตำมประเมินผลควำมส ำเร็จ
ของโครงกำรฯ
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อย 10 พื้นที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเที่ยว ผู้
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเที่ยวที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อย่ำงน้อยร้อยละ 75   
2. เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเที่ยวในพื้นที่ที่ได้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

โครงกำร 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเที่ยวเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) พฒันำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอ 

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

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5) จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6) จัดให้มีถนนกีฬำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7) สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมต่ืนตัวเร่ืองกำรออกก ำลังกำยด้วยส่ือที่เหมำะสม

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดให้มีนักส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ

เป้ำหมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมกำรบูรณำกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นระบบ

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดให้มีห้องเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอ ำเภอ

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2) จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำต้ังแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3) พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำท้องถิ่น

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4) พฒันำทักษะผู้ตัดสิน

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

เป้ำหมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

การปฏริูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64  - ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

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

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

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - ม.ิย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสริมประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเทา่เทยีม 
และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ข็งแรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

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

สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำมเกณฑ์ของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 -ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและทอ้งถ่ิน ม.ค.64-ธ.ค.65

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพื้นที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพื้นที่ทุกชุมชน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65
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ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X01 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ 
กำรออกก ำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง  (Virtual 
Sport Project)

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

ในปี 65

MS 1.7

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for
 Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแหง่ชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport 
Science หรือ Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

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

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

MS 4 

MS 3.1 MS 3.2 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X02 โครงกำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรกีฬำเพื่อ
กระตุ้นกำรท่องเที่ยว

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

MS 1.8

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

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

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

MS 1.10

กรมพลศึกษำ BR1303X04 โครงกำรพฒันำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำ
ประจ ำในทุกจังหวดัและ
ทุกอ ำเภอ ท ำหน้ำที่ส่งเสริม
 สนับสนุนให้ประชำชนได้
ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ 
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

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

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

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

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บ้ำนทั่วประเทศ

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

ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษำ BR1303X06 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจ
และกระแสควำมต่ืนตัว
ด้ำนกำรกีฬำและกำรออก
ก ำลังกำย

กำรประชำสัมพนัธเ์พื่อ
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ต่ืนตัวในกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

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

ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษำ BR1303X07 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ให้แก่
นักท่องเที่ยว และกระตุ้น
ให้เกิดกำรเดินทำง
ท่องเที่ยวในประเทศ 
รวมถึงเป็นส่ือกลำงในกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอัน
จะน ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อให้เกิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ มีระเบียบวนิัยมี
น้ ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ด ำรงชีวติอยูร่่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และรู้จักใช้เวลำ
วำ่งให้เป็นประโยชน์
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพื้นฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

ผู้ตัดสินกีฬำขั้นพื้นฐำนที่
ได้รับกำรพฒันำตำม
มำตรฐำนของแต่ละชนิด
กีฬำ สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำนกำร
ตัดสินกีฬำ

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

- เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65 

(25,933,400)

MS3.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X08 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
(กำรกีฬำแห่งประเทศไทย)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติเป็นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล
และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน

จ ำนวน 59 หลักสูตร
   30 คน /หลักสูตร

= 1,770 คน

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

กีฬำแห่งชำติ)

MS 3.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X09 หลักสูตรมำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำร

ฝึกซ้อมกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ

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

2564

MS 3.1 จัดให้มี
ห้องเรียนกีฬำ
ในทุกอ ำเภอ

MS 3.2 จัดให้มี
หลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำต้ังแต่

ระดับปริญญำตรี

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
1. จัดให้มีห้องเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. วเิครำะห์คุณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพฒันำ
นักกีฬำ
2. จัดท ำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียน
กำรสอนและกำรฝึกซ้อม
กีฬำ ระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ร่วมกับ 
สพฐ.และมหำวทิยำลัยกำร
กีฬำแห่งชำติ 
3. ส่งเสริมให้นักส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
ห้องเรียนกีฬำในสังกัด 
สพฐ. และ อปท.
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

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

ในปี 65

MS3.2

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X11 โครงกำร
พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกีฬำของท้องถิ่น
ให้เป็นผู้ฝึกสอนกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศที่ได้มำตรฐำน
 ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแห่งประเทศ
ไทย

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อืน่

MS 3.3

โครงกำร
กำรพฒันำส ำหรับผู้เป็น
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พฒันำเป็นนักกีฬำอำชีพ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่
เป็นนักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในปี 2565) 
กำรด ำเนินงำน
1. จัดท ำหลักสูตรเฉพำะ
เพื่อรองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวทิยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

เป้ำหมำย : เพื่อพฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสม
ส ำหรับผู้เป็นนักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี 
(หลักสูตรควบระดับ
ปริญญำตรี 2 ปริญญำ) / 
(หลักสูตรสหวทิยำกำร) / 
(หลักสูตรปริญญำตรีควบ
ปริญญำโท)  ให้เป็นไป
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เป็นนักกีฬำ ระดับปริญญำ
ตรี ที่เป็นไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ

2. พจิำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำก
กำรแข่งขันของนักกีฬำ 
เป็นส่วนหนึ่งของผลกำร
เรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดท ำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพฒันำนักกีฬำและ
บุคลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยและสมำพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทย สมำพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์
ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เป็นนักกีฬำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำรเป็น
นักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกีฬำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพฒันำเป็น
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกีฬำใน
สถำบันอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในปี 2565) หรือต้ังแต่
ระดับมัธยมปลำย)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X12  1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั  
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บุรีรัมย์ ชัยภมูิ 
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ 
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี พทัลุ, 
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง 
กระบี่ ภเูก็ต) แห่งละ 
50,000 บำท (25 จังหวดั 
3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65       152,700,000  เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อืน่

MS 1.4

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X13 ถนนกีฬำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั 
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บุรีรัมย์ ชัยภมูิ 
นครรำชสีมำ ศรีสะเกษ 
ชลบุรี จันทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี 
กำญจนบุรี รำชบุรี พทัลุง 
สงขลำ ยะลำ สตูล ตรัง 
กระบี่ ภเูก็ต)

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

MS 1.6

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิด
กีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ
ระดับต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมให้สมำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดให้มีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพื่อ
เป็นอุปกรณ์กีฬำเพื่อกำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพื้นที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
จัดให้มีถนนกีฬำ 
ก ำหนดให้ทุกจังหวดัมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แห่ง 
โดยก ำหนดชนิดกีฬำและ
พื้นที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิำรและกลุ่มพเิศษ
กำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพื่อให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล 
แบดมินตันกลำงแจ้ง 
ตะกร้อแอโรบิค จักรยำน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X14 โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. สนับสนุนงบประมำณ
ในกำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ระดับอ ำเภอ 
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมให้มีกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่
โครงกำรพฒันำนักกีฬำ
เพื่อควำมเป็นเลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป

ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ 
(อ ำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ) 

ประกอบด้วย กีฬำบังคับ 2
 ชนิดกีฬำ กีฬำสำกล 6 

ชนิดกีฬำ กีฬำท้องถิ่นนิยม
 1 ชนิดกีฬำ

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

กีฬำแห่งชำติ)
ปี 2564 

(200,000,000)
ปี 2565 

(225,000,000)

MS 3.5

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

2564

MS 3.6, 3.7โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ (Sports 
Hero) เพื่อพฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปิก 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำร
พจิำรณำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดท ำ
แผนกำรพฒันำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X16 ผลกำรศึกษำควำมเป็นไป
ได้ในกำรจัดต้ัง

อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ

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

2564

MS 3.7

โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพื่อ
ควำมเป็นเลิศ (Sports 
Hero) เพื่อพฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปิก 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำร
พจิำรณำและส่งนักกีฬำ
เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
อย่ำงเสมอภำคและเป็น
ธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บูรณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกีย่วข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแห่ง
ประเทศไทยจัดท ำ
แผนกำรพฒันำนักกีฬำดำว
รุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แห่งประเทศไทย ให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล
และเป็นแนวทำงของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แห่งชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดให้มีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรด ำเนินงำน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ใน
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพื่อใช้เป็นกลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับกับ 
สมำคมกีฬำ และสมำพนัธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพื่อเป็นกลไก
ในกำรไกล่เกล่ียเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกีย่วข้องกับกำร
ระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพื่อต่อยอด
จัดต้ังเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแห่งประเทศไทย BR1303X17 สถำบันวทิยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งประเทศไทย

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

MS 5

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

BR1303X18 กำรปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วย
กำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

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

MS 4อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

โครงกำร
กำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังสถำบัน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำแห่ง
ประเทศไทย
กำรด ำเนินงำน
1. กำรศึกษำวจิัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรให้บริกำร 
(50 ล้ำนบำท)
  - รูปแบบกำรให้บริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึ
พอใจในกำรบริกำร
  - กำรวเิครำะห์และ
ประเมินผลเพื่อกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พฒันำบุคลำกร
เครือข่ำยด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จังต้ังศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพื่อ
ท ำหน้ำที่ศูนย์รักษำและ
ฟื้นฟกูำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ  
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปัจจัยที่เกีย่วข้องกับ
กำรให้บริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
บุคลำกร เคร่ืองมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแห่งชำติ National 
Training Center : NTC 
ให้ได้มำตรฐำนสำกล
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

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

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน
ลงทะเบียนและบริหำร
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ
ทำงวธิอีิเล็กทรอนิกส์
 1.1  จ้ำงจัดกำร
บริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
เพื่อสุขภำพทำงวธิี
อิเล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถเข้ำถืง
กำรออกก ำลังกำยใน
รูปแบบใหม่ และได้รับองค์
ควำมรู้ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่พงึ
ประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000         

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141           

มีกำรจัดมหกรรมเปิดตัว
เพื่อกระตุ้นให้ประชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ  
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000         

อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบิกค่ำใช้จ่ำย
เกีย่วกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพื่อ
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พื้นบ้ำน กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เป็นผู้จัดกำรแข่งขัน

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

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิง่/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่ 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20 โครงกำร 10 ล้ำน
ครอบครัวไทยออกก ำลัง
กำยเพื่อสุขภำพ

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

MS 1.7

กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600         

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปิดตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิง่/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิง่ 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อ
ผู้ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1 
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และ
ประชำสัมพนัธน์โยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือน Health Point
1.1.4 ประชุมเชิง
ปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

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

กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital
 Health Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

4.1 กำรจัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยทุกพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ผ่ำนกิจกรรมกำร
ก้ำวท้ำใจ Season 4 (77 
จังหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพื้นที่
ทั่วประเทศ

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

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

3. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำย
องค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แห่ง)  
 3.1.1จัดจ้ำง พฒันำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำน
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

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

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

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

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ให้เหมำะสมกับบริบทของ
พื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระบบ  เพื่อให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

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

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน์/ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำให้มี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลให้มีจิตใจที่เป็นสุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เป็น
กำรป้องกันกำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่ำ 2019 (COVID – 
19)
3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชนใน
กำรสนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิ่มสูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

7.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2
 คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิัติกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิัติกำรส่งเสริม
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 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพือ่สามารถน าเสนอขอ้มูลด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

จัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจัดการขอ้มูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบูรณาการขอ้มูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปล่ียนขอ้มูล (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง)

ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจดัตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยู่เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อยา่งแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

โครงการจัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจัดการขอ้มูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

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

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ
 การจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชื่อมโยง
ขอ้มูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual 
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคนของประเทศแบบบูรณาการ BR01304
มีระบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดช่วงชีวิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

 - ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 - กรมจัดหางาน
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ส านักกงานประกนัสังคม
 - สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ
 - ธนาคารแห่งประเทศไทย
 - ส านักงานสถติิแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
 - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	
 - ส านักงานขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

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

MS 2

1.1 โครงการจัดท าพิมพ์เขยีวของ
ระบบการบริหารจัดการขอ้มูล
ก าลังคน (Manpower Data 
Management Blueprint) ระยะที่
 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ 
(รายงานการศึกษา)

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

MS 2.1

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

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

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ 
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน   (ระบบ 
e-portfolio = 2,000,000.- , 
ระบบการเชื่อมโยงขอ้มูลก าลังคน 
25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจัดท ารายงาน และ
 งานโครงสร้างพืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) และระบบ
การจัดการการเชื่อมโยงขอ้มูล(API 
Gateway)

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

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ขอ้มูลก าลังคน

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

MS 2.4

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR1304X02 การจัดท าพิมพ์
เขยีวของระบบ
การบริหารจัดการ
ขอ้มูล 
(Manpower 
Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบูร
ณาการขอ้มูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติ
ในการแลกเปล่ียน
ขอ้มูล (รายงาน
การศึกษา + 
ระดมความ
คิดเห็นหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง

พิมพ์เขยีวของระบบการบริหาร
จัดการขอ้มูล (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่2 การบูรณาการขอ้มูล วาง
กรอบวิธีการปฏิบัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจัดการ
ขอ้มูลด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบแพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจัดการ
ขอ้มูลด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน)

BR1304X03 โครงการจัดต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพือ่
การพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
อยา่งเป็นระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนาทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลงอาชีพจากบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกจิ

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การบรหิารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพเิศษ (เมืองพทัยา)
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านักงาน ก.พ.ร.
 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  -  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 - ส านักงาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านักงาน ก.พ.ร. 
 - ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7)

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมนิทางวิชาการดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสรจ็

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

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

มฐีานขอ้มลูก าลังคนที่มคีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน ารอ่งแพลตฟอรม์การใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่ม
ดงักล่าว

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

จัดตั้งกองทนุสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทกัษะ และการเรยีน
ภาษาคอมพิวเตอร ์(Coding)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วฒัธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

BR1305

1) หน่วยงานภาครฐัมสีมรรถนะในระดบัที่สามารถขบัเคลื่อนประเดน็การพัฒนาใหม ่ๆ บนฐานของการมรีะบบบรหิารจัดการที่มปีระสิทธิภาพ 
2) ประชาชนทกุภาคส่วนไดร้บัโอกาสในการพัฒนาทกัษะใหม ่ๆ รวมถึงการสรา้งตลาดงานใหม ่ๆ รองรบัอย่างเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชพี 
3) เดก็วัยเรยีนไดร้บัการพัฒนาทกัษะส าหรบัการเตรยีมพรอ้มสู่ศตวรรษที่ 22 ดว้ยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

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

มรีะบบทนุการศึกษาของรฐับาลเพ่ือดงึดดูผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สู่ภาครฐั (Talent Attraction) ม.ค. 64 - ม.ิย. 64
มรีะบบการส่งเสรมิใหบ้คุลากรภาครฐัที่มศัีกยภาพสูงไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาและยกระดบัศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

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

ม.ค. 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ศูนย์พฒันาศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคล เพื่อความเปน็
เลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพฒันา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

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

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์
 (Coding)

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

105,332,600 
(เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี65)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ BR1305X03 โครงการพฒันา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษา
ชั้นน าของโลก

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

MS 1

ส านักงาน ก.พ. BR1305X04 ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พฒันาใหม่ ๆ รวมแล้วได้

อย่างน้อย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

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

ส านักงาน ก.พ. BR1305X05  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ที่มี
สถาบนัการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับใหเ้ข้า
ศึกษา/ผู้ที่ก าลัง
ศึกษาใน
สถาบนัการศึกษา
ที่มีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส านักงาน ก.พ. BR1305X06  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐที่มี
ศักยภาพสูงเพื่อ
ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน ใน
หน่วยงาน
ระหว่างประเทศ
ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โดย
น าร่องที่ส านักงาน
 ก.พ. (Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านักงาน ก.พ. BR1305X07 การจัดท า
ฐานข้อมูลผู้รับทนุ
จากแหล่งทนุ
ต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทนุ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
 จากแหล่งทนุต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 -                 

MS 5

 -การจัดสรรทนุ
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital 
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
รับฟงัความ
คิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับทนุ
รูปแบบใหม่  
50,000 * 3 คร้ัง 
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพนัธ์
ส่วนราชการ/
หน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับทนุ
รูปแบบใหม่  
200,000 บาท *3
 คร้ัง = 600,000 
บาท
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวขอ้ง

1) พฒันาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพฒันาบคุลากรภาครัฐเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พฒันา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยีดิจิทลั (Digital 
Literacy) โดยศูนย์พฒันา
ศักยภาพบคุคลเพื่อความเปน็เลิศ 
(HCEC) เปน็ฐาน ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พฒันาศักยภาพบคุคลเพื่อความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือ
การสอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอน
ดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ส านักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแหง่ชาติ

BR1305X08 โครงการการ
จัดท าแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
ก าลังคนที่มี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก าลังคนที่มีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะหข์้อมูล
ก าลังคนที่มีศักยภาพสูงที่
สอดคล้องกับอุตสาหกรรม
เปา้หมายและงานวิจัยขั้นแนวหน้า

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

MS 5

เมืองพทัยา BR1305X09 โครงการน าร่อง
การพฒันา
โรงเรียนต้นแบบ
ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

คุณภาพผู้เรียนที่น าไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของนักเรียนแต่ละคน และ
การมีส่วนร่วมในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่

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

MS 4

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

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ัง
หน่วยประเมินทางวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                 
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)  
กองทนุสนับสนุนการ
ด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อการ
พฒันาขีดความสามารถ ทกัษะ
 และการเรียน
ภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding)

BR1305X11 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพื่อขับเคล่ือนการพฒันาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการ
เรียนภาษาคอมพวิเตอร์ (Coding) 
 โดย 1) จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) 
จัดต้ังดโครงการความร่วมมือมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หน่วยงานของรัฐเปน็หน่วยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000     
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7
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