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รายละเอยีดแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(องคก์ารมหาชน)   
 
 

ล าดบัที ่ ชือ่โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดวา่จะ 
ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

(เดอืน/ป)ี 
๑ บรหิารจัดการและสรปุข้อมูลกิจกรรมให้ค าปรึกษาธุรกิจ

สร้างสรรค์ปทีี่ ๕ 
 

๙๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๒ บรหิารจัดการ อบรม ออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
กิจกรรม Change ๒๐๒๒ Visual Character Arts ปีที่ ๒ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๓ บรหิารจัดการการเช่ือมต่อธุรกจิ Connect By CEA 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๔ บรหิารและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประกอบการสร้างสรรค์รุน่ใหม่ 
 

๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๕ ที่ปรกึษาโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- 
๒๕๗๐) ของ สศส. และแผนพฒันาองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๖ บรหิารจัดการโครงการ อบรมสัมมนา จัดท าต้นแบบ และทดสอบ
ตลาด ระบบนิเวศเศรษฐกิจมะม่วง ในจงัหวัดฉะเชิงเทรา (EEC) 
 

๑,๙๔๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ 

๗ บรหิารจัดการโครงการ Global OTOP ปี ๒๕๖๕ 
 

๖,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ 

๘ บรหิารจัดการและด าเนินการกจิกรรมบรรยายและเสวนาจากนัก
ออกแบบ นักสร้างสรรค์ และผูป้ระกอบการธุรกิจไทยและ
ต่างประเทศ (Talk) 
 

๕๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๙ บรหิารจัดการและด าเนินการงานพัฒนาพื้นที่สันทนาการภายใต้
สถานการณ์โควิด-๑๙ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

๑๐ ที่ปรกึษาโครงการศึกษาแผนภาพอนาคตของอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ (Creative Industries Foresight) 

๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 
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ล าดบัที ่ ชือ่โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดวา่จะ 
ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

(เดอืน/ป)ี 
๑1 พัฒนาหลักสูตรฯ และจัดท าข้อมลู 

ValueCreation+StoryTelling 
 

๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๒ บรหิารจัดการและด าเนินงานพื้นที่และเตรียมการจัดเทศกาลฯ 
(Area Management) และการจัดแสดงผลงาน (Showcase) 
ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
 

๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๓ บรหิารจัดการและด าเนินการงานระบบไฟฟ้า ระบบไฟส่องสว่าง 
ระบบเสียง และเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส่วนกลาง 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๔ บรหิารจัดการและด าเนินการงานป้ายสญัลกัษณ์แสดงข้อมลู 
(Signage) และตกแต่งบรรยากาศพื้นทีจ่ัดเทศกาลฯ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๕ บรหิารจัดการและด าเนินการ การจัดแสดงผลงานจัดวางแสดง
แสงไฟ (Lighting Installation) ในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณ
คลองผดุงกรุงเกษม 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๖ บรหิารจัดการเนื้อหา จัดท ากลยุทธ์การสื่อสาร เรียบเรียง และ
เผยแพร่เนื้อหาการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 

๗๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๗ ที่ปรกึษาส ารวจข้อมลูเพื่อประเมนิผลส าเรจ็ของการจัดงานและ
ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมงาน ส าหรับเทศกาลงาน
ออกแบบเชียงใหม่ ๒๕๖๔ เทศกาลงานออกแบบกรงุเทพฯ 
๒๕๖๕ และเทศกาลอสีานสร้างสรรค์ ๒๕๖๕ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๘ ด าเนินการบันทึกภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหวกจิกรรม และจดัท า
สื่อมลัติมีเดีย 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

1๙ บรหิารจัดการและด าเนินการจัดท าแผนพฒันาย่านเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ ย่านเมอืงเก่า จังหวัดสงขลา และย่านเจรญิเมือง 
จังหวัดแพร ่
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

2๐ พัฒนาเครือ่งมอืวัดความหนาแน่นพื้นที่ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกจิ
ชุมชน 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 
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ล าดบัที ่ ชือ่โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดวา่จะ 
ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง 

(เดอืน/ป)ี 
2๑ บรหิารจัดการกิจกรรมสง่เสรมิธุรกจิดั้งเดิมในย่านเมอืงเก่า

สงขลาและเจริญกรุง (Madein) 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑/๒๕๖๕ 

2๒ ศึกษาและจัดท าดัชนีเมืองสร้างสรรค์ (Creative city index) 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

2๓ ที่ปรกึษาโครงการจัดท าฐานข้อมลูย่านสร้างสรรค์ 
 

๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

2๔ ติดตั้งและรือ้ถอนนิทรรศการ SCG for Smart Living, Smart 
City 
 

๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

2๕ ที่ปรกึษาประเมินผลสมัฤทธ์ิและความคุ้มค่าของ สศส. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

2๖ ควบคุมงานก่อสร้างอาคารส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สงขลา 
 

๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

2๗ ก่อสร้างอาคารส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา 
 

๗๖,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

2๘ ด าเนินการจัดท าแผนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

2๙ ต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ WGSN 
 

๘๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

3๐ ต่ออายุฐานข้อมูลออนไลน์ GMID 
 

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 
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ล าดบัที ่ ชือ่โครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดวา่จะ 
ประกาศจดัซือ้ จดัจา้ง 

(เดอืน/ป)ี 
3๑ ต่ออายุการใช้งานระบบ AdobeCreativeCloud และ 

AdobeAutoCADLT 
 

๕๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๓/๒๕๖๕ 

3๒ พัฒนาและจัดการวัสดุไทยเพื่อสง่เสรมิผูป้ระกอบการให้ได้รบั
ประโยชน์และต่อยอดจากฐานข้อมลู 
 

๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

3๓ บรหิารจัดการการสร้างและทดสอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกจิสร้างสรรค์จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๖๔ 

3๔ บรหิารจัดการด าเนินการส ารวจและสังเคราะห์ศักยภาพพื้นที่
เป้าหมายสู่แนวทางแผนพฒันาพื้นทีเ่ศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

3๕ บรหิารจัดการเนื้อหาองค์ความรู้ด้านพฒันาธุรกจิและนวัตกรรม 
 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

3๖ ที่ปรกึษาโครงการพฒันาบริการดจิิทลัเพื่อประเมินศักยภาพด้าน
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกจิ 
 

๖,๓๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๖๔ 

  

   

 
 

 


