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ในปี 2563 นับเป็นช่วิงเวิลาแห่งคีวิาม
ที่า้ที่ายคีรึัง้ใหญข่องโลก เมื�อเรึาตอ้งเผชญิ
กับสถานการึณีก์ารึแพรึร่ึะบาดีของโรึคีตดิี
เชื้อไวิรึัสโคีโรึนาสายพันธิุ์ใหม่ 2019 หรึือ
โคีวิิดี-19 ที่่�ม่คีวิามรุึนแรึงจำนที่ำาให้หลาย
ปรึะเที่ศและปรึะเที่ศไที่ย ต้องเลือกที่่�จำะ
ดีำาเนินมาตรึการึขั้นเดี็ดีขาดีดี้วิยการึปิดี
ปรึะเที่ศและเมืองเพื�อป้องกันการึแพรึ่
รึะบาดี ซัึ�งส่งผลกรึะที่บต่อภัาคีการึผลิต
และภัาคีบริึการึ โดียเฉพาะอุตสาหกรึรึม
การึที่่องเที่่�ยวิท่ี่� เป็น รึายได้ีหลักของ
ปรึะเที่ศไที่ย ดีังนั้น นโยบายเรึ่งดี่วินของ
รึฐับาลจึำงเป็นการึดีำาเนินมาตรึการึเย่ยวิยา
ผลกรึะที่บที่างดีา้นรึายไดี ้พรึอ้มกบัดีำาเนนิ
มาตรึการึกรึะตุน้การึที่อ่งเที่่�ยวิและการึใช้
จำ่ายของปรึะชาชน เพื�อช่วิยพยุงให้รึะบบ
เศรึษฐกิจำยังคีงที่ำางานต่อไปไดี้  

สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี ์
(องค์ีการึมหาชน) หรืึอ สศส. ตรึะหนักถึง
ผลกรึะที่บที่างเศรึษฐกิจำท่ี่�เกิดีข้ึนในช่วิง
การึปิดีเมือง ซึั�งส่งผลกรึะที่บโดียตรึงต่อ
ผู้ปรึะกอบการึและนักสร้ึางสรึรึค์ีสศสจึำง
ได้ีปรัึบแนวิที่างการึดีำาเนินงานในปี 2563 
โดียจัำดีที่ำาโคีรึงการึ “CEA VACCINE... ร่ึวิม
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สร้ึางสรึรึค์ีภูัมิคุ้ีมกันเศรึษฐกิจำไที่ย” ท่ี่�ม่เป้า
หมาย 3 ด้ีานคืีอ 1) การึจ้ำางงานตรึงกลุ่มนัก
สร้ึางสรึรึค์ีเพื�อลดีผลกรึะที่บในช่วิงท่ี่�งดีจัำดี
กิจำกรึรึมและยังให้สามารึถสร้ึางสรึรึค์ีผล
งานอย่างต่อเนื�อง 2) สนับสนุนผู้ปรึะกอบ
การึ SME ในการึปรัึบตัวิไปสู่การึขายแบบ
ออนไลน์เพื�อเพิ�มโอกาสในการึขายสินค้ีา
เพิ�มมากข้ึน และ 3) ปรัึบบริึการึด้ีานการึ
ส่งเสริึมคีวิามรู้ึและทัี่กษะของ สศส. ไปสู่
รูึปแบบดิีจิำทัี่ล โดียรึวิบรึวิมองค์ีคีวิามรู้ึจำาก
ภัาคีธุิรึกิจำและกลุ่มนักสร้ึางสรึรึค์ีมาจัำดีที่ำา
เป็นคีอร์ึสออนไลน์ ที่ำาให้เกิดีการึเข้าถึง
คีวิามรู้ึได้ีอย่างต่อเนื�อง

ในปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 2564 ท่ี่�ม่การึคีาดี
การึณ์ีว่ิาการึแพร่ึรึะบาดีของโคีวิิดี-19 จำะยัง
คีงส่งผลกรึะที่บต่อเศรึษฐกิจำของไที่ยและ
ทัี่�วิโลก ในการึดีำาเนินงานของ สศส. จึำงยัง
คีงให้คีวิามสำาคัีญกับการึกรึะตุ้นเศรึษฐกิจำ
ภัายใต้แนวิคิีดีการึพัฒนาย่านเศรึษฐกิจำ
สร้ึางสรึรึค์ีท้ัี่งในกรุึงเที่พฯ และภูัมิภัาคี
รึวิม 15 จัำงหวัิดี พร้ึอมดีำาเนินการึส่งเสริึม
ให้นักสร้ึางสรึรึค์ีและผู้ปรึะกอบการึได้ี
เร่ึยนรู้ึเพิ�มพูนทัี่กษะ และพัฒนาผลิตภััณีฑ์ิ
เพื�อเป็นการึเตร่ึยมคีวิามพร้ึอมภัายหลัง

จำากที่่�สถานการึณี์การึแพรึ่รึะบาดีของ
โคีวิิดี-19 ผ่านพ้นไป ซัึ�งที่ำาให้ภัารึกิจำ
ของ สศส. ในการึขับเคีลื�อนเศรึษฐกิจำ
สร้ึางสรึรึค์ี ยังคีงเดีินหน้าอย่างต่อเนื�อง
และยังสอดีคีล้องกับที่่� สหปรึะชาชาติ
(UN) ปรึะกาศให้ปี 2021 เป็น “ปีแห่ง
เศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ีเพื�อการึพัฒนา
อย่างยั�งยืน” (International Year of  
Creative Economy for Sustainable  
Development, 2021) ซัึ�งคีาดีวิ่าจำะ 
ม่การึกรึะตุ้นให้เห็นคีวิามสำาคีัญของ
เศรึษฐกิจำสรึา้งสรึรึคีต์อ่การึฟืน้ฟเูศรึษฐกจิำ
โลกอย่างยั�งยืนมากขึ้น

สารจาก
ประธานกรรมการ

ดร. อรรชกา สีบุญเรอืง

ปรึะธิานกรึรึมการึ
สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
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ในการึรึับมือสถานการึณี์การึแพรึ่รึะบาดี
ของโรึคีติดีเช้ือไวิรึัสโคีโรึนาสายพันธ์ุิ
ใหม่ 2019 หรึือโคีวิิดี-19 ที่่�ส่งผลกรึะ
ที่บต่อช่วิิตและเศรึษฐกิจำของคีนทัี่�วิโลก
เรึาได้ีเห็นบที่บาที่และคีวิามพยายาม
ของนักสร้ึางสรึรึค์ีท่ี่�เป็นส่วินหนึ�งในการึ
สรึ้างสรึรึค์ีผลิตภััณีฑ์ิและวิิธิ่การึเพื�อตอบ
โจำที่ย์ที่างดี้านการึรึักษา การึป้องกัน และ
การึปรัึบตัวิเพื�อรึองรัึบพฤติกรึรึมการึใช้
ช่วิิตแบบใหม่ที่่�ม่รึะยะห่างเป็นตัวิกำาหนดี

สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
(องคี์การึมหาชน) หรึือ สศส. ตรึะหนักถึง
คีวิามสำาคัีญของการึส่งเสริึม “คีวิามคิีดี
สรึ้างสรึรึค์ี” ให้เป็นส่วินหนึ�งของการึแก้
ปัญหาที่่�ปรึะเที่ศไที่ยต้องเผชิญจำากการึ
แพรึ่รึะบาดีของโคีวิิดี-19 จำึงไดี้ปรึับงบ
ปรึะมาณีปรึะจำำาปี 2563 เพื�อส่งเสรึิมให้
นักสร้ึางสรึรึค์ีได้ีรึ่วิมกับบุคีลากรึที่างการึ
แพที่ย์พัฒนาอุปกรึณี์ที่่ �จำำาเป็นสำาหรึับ
ผู้ป่วิย ขณีะเดี่ยวิกันก็ดีำาเนินโคีรึงการึ
“CEA VACCINE...รึ่วิมสรึ้างภัูมิคีุ้มกัน
เศรึษฐกิจำไที่ย” โดียจำัดีจำ้างนักสรึ้างสรึรึคี์
ใน สาขากรึาฟฟิก ช่างภัาพ นักเข่ยน 
และนักออกแบบผลิตภััณีฑิ์ให้เข้าไปช่วิย     
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ผู้ปรึะกอบการึ SME ได้ีปรัึบตัวิมาสู่ช่อง
ที่างออนไลน์ และยังคีงม่การึพัฒนา
ผลิตภััณีฑิ์ในรึะหวิ่างที่่�ม่การึปิดีเมือง
นอกจำากน้่ยังไดี้จำัดีจ้ำางศิลปินวิาดีภัาพ
ในย่านเจำรึิญกรุึง และนักดีนตร่ึจำากทัี่�วิ
ปรึะเที่ศในการึผลติผลงานเพลง ที่่�สะท้ี่อน
อัตลักษณี์ของแต่ละที่้องถิ�น ซัึ�งไม่เพ่ยง
ที่ำาให้เกิดีการึสรึ้างสรึรึคี์ผลงานใหม่แต่ยัง
บรึรึเที่าผลกรึะที่บดีา้นรึายไดีข้องกลุม่นกั
สรึ้างสรึรึคี์รึวิมที่ั้งสิ้น 373 รึาย 

แม้วิ่าจำะม่การึปรึับแนวิที่างการึดีำาเนิน
งาน แต่ภัารึกิจำสำาคีัญของการึพัฒนา 
นักสร้ึางสรึรึค์ี ผู้ปรึะกอบการึสร้ึางสรึรึค์ี 
และย่านสรึ้างสรึรึคี์ของ สศส. ยังคีงลุล่วิง
ดี้วิยด่ี โดียการึเปิดีสำานักงานส่งเสริึม
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ขอนแก่น และเปิดี
ใหบ้ริึการึ TCDC ขอนแกน่ในเดืีอนม่นาคีม 
2563  นอกจำากน่้ยังม่การึจำัดีงานเที่ศกาล
งานออกแบบเช่ยงใหม่ : Chiang Mai 
Design Week 2019 ในเดืีอนธัินวิาคีม 
2562 และเที่ศกาลงานออกแบบกรึงุเที่พฯ
: Bangkok Design Week 2020 ในเดีือน
มกรึาคีม 2563 ปรึะสบคีวิามสำาเรึ็จำใน
การึเป็นเวิที่่สำาหรึับการึแสดีงผลงานให้

กับนักสร้ึางสรึรึค์ีทีุ่กรุ่ึน การึสร้ึางโอกาส
ที่างธิรุึกจิำ ใหก้บัผูป้รึะกอบการึและชมุชน
มากกวิ่า 1,000 รึาย พรึ้อมขับเคีลื�อน
การึพัฒนาย่านเศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ีของ
กรึุงเที่พฯ และเช่ยงใหม่ ภัายใต้เคีรึือข่าย
เมืองสรึ้างสรึรึคี์ยูเนสโกอย่างต่อเนื �อง 
และช่วิยสรึ้างมูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำ มาก 
กวิ่า 1,800 ล้านบาที่ 

จำากคีวิามสำาเรึ็จำและปรึะสบการึณี์ใน
การึบรึิหารึจำัดีการึภัายใต้สถานการึณี์
การึแพรึ่รึะบาดีของโคีวิิดี-19 ที่ำาให้ใน
ปี2564 สศส.ม่คีวิามพรึ้อมและมุ่งมั�น
ในการึส่งเสริึมให้ “คีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ี” 
เข้าไปเป็นส่วินหนึ�งของการึแก้ปัญหาใน
เชิงนโยบายและการึรึ่วิมมือกับทีุ่กภัาคี
ส่วินในการึกรึะตุ้นเศรึษฐกิจำและเตรึ่ยม
คีวิามพรึ้อมให้ปรึะเที่ศไที่ยเดีินหน้า
ฝ่าฟันวิิกฤติต่อไปไดี้

สารจาก
ผู้อำานวยการ

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำานวิยการึ
สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
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ประวติัความเป็นมา
และข้อมูลท่ัวไปขององค์กร

03

“คว�มคิดสร��งสรรค์” 
เป็นปัจัจัยัสำ�คัญท่ีำชว่ย
ขับเคล่ือนก�รพัฒน�
ประเทำศ ที่ั้งในมิติที่างสังคีมที่่�ช่วิย
พัฒนาที่รึัพยากรึมนุษย์ และในมิติที่าง
เศรึษฐกิจำที่่�ช่วิยเพิ�มมูลคี่าของสินคี้า และ
บรึกิารึ ที่ำาใหป้รึะเที่ศสามารึถยกรึะดัีบข่ดี
คีวิามสามารึถที่างการึแข่งขันบนเวิที่่โลก
ไดี้ หลายชาติจำึงม่การึจำัดีตั้งองคี์กรึเฉพาะ
ดี้านเพื�อส่งเสรึิมให้คีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์
เป็นยุที่ธิศาสตรึ์สำาคีัญของการึพัฒนา
ปรึะเที่ศ เช่นเดี่ยวิกับปรึะเที่ศไที่ย ที่่�ต้อง
ก้าวิให้ที่ันต่อการึเปล่�ยนแปลงของโลก

ดี้วิยการึผลักดัีนนโยบายการึพัฒนา
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์อย่างเป็นรึูปธิรึรึมใน
ปรึะเที่ศไที่ย ที่่�ปรึะชุมคีณีะรัึฐมนตรึ่เมื�อ
วิันที่่� 20 มิถุนายน 2561 จำึงม่มติเห็นชอบ
ให้ยกรึะดีับ ศูนย์สรึ้างสรึรึคี์งานออกแบบ 
(Thailand Creative & Design Center : 
TCDC) ซัึ�งเปน็หนว่ิยงานภัายใตส้ำานกังาน
บรึิหารึและพัฒนาองคี์คีวิามรึู้ (องคี์การึ
มหาชน) แยกออกไปจำัดีตั้งเป็น สำานักงาน
ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ (องคี์การึ
มหาชน) เนื�องจำากเป็นหน่วิยงานที่่�ที่ำา
หนา้ที่่�สง่เสริึมคีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ีและการึ
ออกแบบมาอย่างต่อเนื�อง นับตั้งแต่เปิดี
ให้บรึิการึเมื�อวิันที่่� 14 พฤศจำิกายน 2548 
อ่กที่ั้งยังเป็นหน่วิยงานที่่�ปรึะสานคีวิาม
รึ่วิมมือกับหน่วิยงานภัาคีรึัฐ ในการึส่ง
เสรึิมให้เกิดีการึผลักดีันให้เศรึษฐกิจำ
ส รึ้ า ง ส รึ รึคี์ เ ป็ นส่ วินหนึ� ง ขอ งแผน
ยุที่ธิศาสตรึ์ชาติ
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มติดีังกล่าวิไดี้นำาไปสู่การึจัำดีตั้ง สำ�นักง�นส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน) : สศส. หรึือ 
Creative Economy Agency (Public Organi-
zation) : CEA ขึ้นเมื�อวิันที่่� 14 สิงหาคีม พ.ศ. 2561 
ตามพรึะรึาชกฤษฎก่าจำดัีตัง้สำานกังานส่งเสรึมิเศรึษฐกจิำ
สรึ้างสรึรึคี์ (องคี์การึมหาชน) พ.ศ. 2561 โดียเป็น
หน่วิยงานภัายใต้กำากับสำานักนายกรึัฐมนตรึ่ ม่บที่บาที่
สำาคีญัในการึสง่เสริึมและพฒันาศกัยภัาพของเศรึษฐกจิำ

ศน้ย์สร��งสรรค์ง�นออกแบบ

สำ�นักง�นสง่เสรมิเศรษฐกิจั
สร��งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน)

จั�ก TCDC ส้ ่CEA 

2547

2561

สรึ้างสรึรึค์ี ให้เป็นกลไกสำาคัีญในการึพัฒนารึะบบ
เศรึษฐกิจำของปรึะเที่ศไที่ย โดียส่งเสริึมการึผลิต
สินค้ีาและบริึการึที่่�ม่มูลค่ีาสูง ให้เป็นที่่�ยอมรัึบใน
รึะดัีบสากลบนพ้ืนฐานแนวิคิีดีสร้ึางสรึรึค์ี และพฒันา
องคี์คีวิามรู้ึเก่�ยวิกับอุตสาหกรึรึมที่่�ม่ศักยภัาพ เพื�อ
ยกรึะดีับคีวิามสามารึถของปรึะเที่ศไที่ยให้สามารึถ
แข่งขันไดี้ในเวิที่่โลก
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วสิยัทัศน์ วตัถปุระสงค์การจดัต้ัง
แผนยุทธศาสตร ์การดำาเนินงานของ
สำานักงานฯ 

04

วสิยัทัำศน์
องคี์กรึหลักในการึขับเคีลื�อนเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์เพื �อการึพัฒนาและยกรึะดีับ
เศรึษฐกิจำของปรึะเที่ศ

วตัถปุระสงค์ก�รจัดัตั�ง
1. ส่ง เสรึิมและพัฒนาศักยภัาพของ
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึค์ีและปัจำจัำยสนับสนุน
การึพัฒนาเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ เพื�อ
ผลักดัีนให้เกิดีการึพัฒนาและยกรึะดัีบ
เศรึษฐกิจำ
2. ส่งเสรึิมและสนับสนุนการึพัฒนาคีวิาม
คีิดีสร้ึางสรึรึคี์และนวิัตกรึรึมให้แก่ชุมชน 
สาธิารึณีชน และสถาบันการึศึกษา
3.ส่ ง เสรึิมและพัฒนาพื้นที่่�ที่่� เอื้ อต่อ
บรึรึยากาศสรึ้างสรึรึคี์และการึเรึิ�มต้น
ธิุรึกิจำใหม่ รึวิมที่ั้งพัฒนาย่านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ให้เกิดีขึ้น
4.พัฒนาผู้ปรึะกอบการึและส่งเสริึมให้
เกิดีการึนำากรึะบวินการึคีิดีเชิงสรึ้างสรึรึค์ี
ไปใช้ในการึพัฒนาผลิตภััณีฑ์ิและสรึ้าง
นวิัตกรึรึม เพื�อเพิ�มข่ดีคีวิามสามารึถใน
การึแข่งขันที่างเศรึษฐกิจำของปรึะเที่ศ

5.เป็นศูนย์กลางการึรึวิบรึวิมและพัฒนา 
ข้อมูลและสถิติเก่�ยวิกับเศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ี  
เพื�อการึตัดีสินใจำเชิงนโยบาย และเพื�อ
สนับสนุนคีวิามคิีดีสรึ้างสรึรึค์ีและการึ
สรึ้างนวิัตกรึรึม
6. ส่งเสริึมและปรึะสานคีวิามร่ึวิมมือกับ
หน่วิยงานภัาคีรึัฐ ภัาคีเอกชน และหน่วิย
งานตา่งปรึะเที่ศหรืึอรึะหวิา่งปรึะเที่ศ เพื�อ
แลกเปล่�ยนและถ่ายที่อดีองค์ีคีวิามรู้ึดี้าน
คีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ีท่ี่�จำะนำาไปสู่เศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ของปรึะเที่ศ
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แผู้นแม่บทำภ�ยใต�
ยทุำธศ�สตรช์�ติ

แผู้นย่อยภ�ยใต�
แผู้นแม่บทำภ�ยใต�

ยทุำธศ�สตร์

เป� �หม�ย

เป� �หม�ย

ตัวชี�วดั

ตัวชี�วดั

รึายไดี้จำากการึที่่องเที่่�ยวิ
เมืองรึองมากขึ้น

เมืองและชุมชนที่่�ม่ศักยภัาพ
ดี้ า น ก า รึ ที่่ อ ง เ ที่่� ย วิ เ ชิ ง
สรึ้างสรึรึค์ีและวิัฒนธิรึรึม 
เพิ�มขึ้น

อัตรึาส่วินรึายได้ีจำากการึที่่อง
เที่่�ยวิเมืองหลักและเมืองรึอง 
(สัดีส่วิน) 80:20

จำำ านวินเมืองและชุมชนที่่�
ม่ ศั ก ยภัาพดี้ า นก า รึที่่ อ ง
เที่่� ย วิ เชิ งสรึ้ า งสรึรึคี์ และ
วิัฒนธิรึรึมเพิ�มขึ ้น 5 เมือง

ผู้ปรึะกอบการึในทีุ่กรึะดีับ
เป็นผู้ปรึะกอบการึยุคีใหม่ที่่�
ม่บที่บาที่ต่อรึะบบเศรึษฐกิจำ
เพิ�มมากขึ้น

การึขยายตัวิของวิิสาหกิจำ
เรึิ �มต้นในปรึะเที่ศเพิ�มขึ ้น

สดัีสว่ินผลติภัณัีฑิม์วิลรึวิมของ
วิสิาหกจิำขนาดีกลางและขนาดี
ย่อมต่อผลิตภััณีฑิ์มวิลรึวิมใน
ปรึะเที่ศไที่ย รึ้อยละ 45

อัตรึาการึขยายตัวิจำำานวิน
การึก่อตั้ งวิิสาหกิจำเรึิ �มต้น
รึ้อยละ 10

การึลงทุี่นในพ้ืนท่ี่�เขตเศรึษฐกิจำ
ท้ัี่งหมดีได้ีรัึบการึยกรึะดัีบ

ก า รึ ล ง ทีุ่ น ใ น เข ต พั ฒ น า
พิเศษภัาคีตะวิันออก

มูลคี่าการึส่งเสรึิมการึลงทีุ่น
ในพื้นที่่�เขตเศรึษฐกิจำพิเศษ
ที่ัง้หมดีในชว่ิง 5 ปแีรึก จำำานวิน 
500,000 ล้านบาที่

มูลค่ีาการึส่งเสริึมการึลงทุี่น
ในพ้ืนท่ี่�เขตเศรึษฐกิจำพิเศษ
ท้ัี่งหมดีในช่วิง 5 ปีแรึก จำำานวิน 
500,000 ล้านบาที่

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรก์ารดำาเนินงานของ
สำานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์การมหาชน)

ยทุำธศ�สตรช์�ติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด��นก�รสร��งคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน

ประเด็นท่ีำ 5 
ก�รท่ำองเท่ีำยว

ก�รท่ำองเท่ีำยวเชงิ
สร��งสรรค์และ

วฒันธรรม

ก�รสร��งคว�มเข�ม
แข็งผู้้�ประกอบก�ร

อัจัฉรยิะ

ประเด็นท่ีำ 8 
ผู้้�ประกอบก�รและ

วสิ�หกิจัขน�ดกล�งและ
ขน�ดย่อมยคุใหม่

ประเด็นท่ีำ 9 
เขตเศรษฐกิจัพิเศษ

ก�รพัฒน�เขต
พัฒน�พิเศษภ�ค

ตะวนัออก
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แผู้นพัฒน�
เศรษฐกิจัและสงัคม
แห่งช�ติ ฉบับท่ีำ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564)

แผู้นยทุำธศ�สตร์
จัดัสรรงบประม�ณ

ร�ยจั�่ยฯ

แผู้นปฏิบัติ
ก�รด��นก�รสง่
เสรมิเศรษฐกิจั

สร��งสรรค์  
ระยะท่ีำ 1 

(พ.ศ. 2563-2565)

นโยบายที่่� 5 การึพัฒนาเศรึษฐกิจำและคีวิาม
สามารึถในการึแข่งขันของไที่ย

5.4 พัฒนาภัาคีการึ
ที่่องเที่่�ยวิ

5.9 ขับเคีลื�อนเศรึษฐกิจำ
ยุคีใหม่

นโยบายท่ี่� 6 การึพัฒนาพ้ืนท่ี่�
เศรึษฐกิจำและการึกรึะจำายคีวิาม
เจำริึญสู่ภูัมิภัาคี

6.1   สง่เสริึมพืน้ที่่�เศรึษฐกจิำพเิศษ
เพื�อเป็นศูนย์กลางที่างเศรึษฐกิจำ
ของเอเช่ย 
6.1.1 พฒันาเขตพฒันาพเิศษภัาคี
ตะวิันออกอย่างต่อเนื�อง 

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 3 ก�รสร��งคว�ม
เข�มแข็งทำ�งเศรษฐกิจัและแข่งขัน

ได�อย่�งย่ังยืน

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 9 
ก�รพัฒน�ภ�คเมือง 
และพื�นท่ีำเศรษฐกิจั

แผนงานที่่� 4 
• แผนงานบูรึณีาการึสรึ้าง
รึายไดี้จำากการึที่่องเที่่�ยวิ

1. สรึ้างและส่งเสรึิมการึจำัดีการึองคี์คีวิามรึู้เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
2. ยกรึะดีับที่ักษะและคีวิามสามารึถบุคีลากรึในธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึค์ีและกรึะตุ้นกรึะบวินการึ
คีิดีเชิงสรึ้างสรึรึคี์แก่คีนไที่ย
3. ยกรึะดีับคีวิามสามารึถในการึดีำาเนินงานธิุรึกิจำและสนับสนุนการึขยายตัวิ (Scale-Up) 
ของธิุรึกิจำในกลุ่มอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์
4. พัฒนาเมืองและรึะบบนิเวิศสรึ้างสรึรึคี์และส่งเสรึิมให้ภัาคีรึัฐให้คีวิามสำาคีัญกับแนวิคีิดี
เชิงสรึ้างสรึรึคี์

แผนงานที่่� 5 
• แผนงานบูรึณีาการึพัฒนา
ผู้ปรึะกอบการึ และวิิสาหกิจำ
ขนาดีกลางและขนาดีย่อม
สู่สากล

แผนงานที่่� 7 
•  แผนงานบูรึณีาการึเขต
พัฒนาพิเศษภัาคีตะวิันออก

แผนงานที่่� 9 
• แผนงานบูรึณีาการึพัฒนา
พื้นที่่�รึะดีับภัาคี
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แผู้น
ยทุำธศ�สตร์
 สศส. 
ประจัำ�ปี
งบประม�ณ
 พ.ศ. 2563 - 2565

• ผู้ปรึะกอบการึ
ปรึะยุกต์ใช้คีวิาม
คีิดีและที่ักษะดี้าน
คีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์
ในการึสรึ้างมูลคี่า
เพิ�มให้กับผลิตภััณีฑิ์
และบรึิการึ
• ม่แหล่งบ่มเพาะ
สนับสนุนการึเรึิ�มต้น
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
• คีวิามรึ่วิมมือของ
ภัาคีส่วินต่าง ๆ 
ในการึสนับสนุน
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์

• เพิ�มพื้นที่่�เมือง
สรึ้างสรึรึคี์
• ม่การึจำัดีเที่ศกาล
สรึ้างสรึรึคี์รึะดีับ
สากล
• ผู้ปรึะกอบการึ
สามารึถเข้าถึง
มาตรึการึสนับสนุน
ต่าง ๆ
• เพิ�มโอกาสในการึ
เติบโตของธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์

• ม่มาตรึฐานข้อมูล
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
ที่่�สนับสนุนการึ
วิางแผนและตัดีสิน
ในเชิงนโยบาย
• บูรึณีาการึเชื�อม
โยงฐานข้อมูล
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
กับหน่วิยงานที่่�
เก่�ยวิข้อง
• กรึอบแนวิที่างการึ
พัฒนาอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์ของไที่ย
ที่่�ชัดีเจำน

• องคี์กรึสมรึรึถนะ
สูงที่่�ม่คีวิามพรึ้อม
ในการึขับเคีลื�อน
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
อย่างม่ปรึะสิที่ธิิภัาพ
• องคี์กรึม่การึปฏิบัติ
สอดีคีล้องตามแนวิ 
ที่างการึคีวิบคีุมดีูแล
การึดีำาเนินการึของ
องคี์การึมหาชน
และกฎรึะเบ่ยบที่่�
เก่�ยวิข้อง

1. พัฒน�คว�ม
ส�ม�รถของ
ผู้้�ประกอบ
ก�รและธรุกิจั
สร��งสรรค์

2. พัฒน�พื�นท่ีำ
สร��งสรรค์
และกลไก
สนับสนุนธรุกิจั
สร��งสรรค์

3. สง่เสรมิก�ร
ยกระดับคว�ม
คิดและทัำกษะ
สร��งสรรค์ให�
กับคนไทำย

4. พัฒน�ข�อมล้
ส�รสนเทำศ
เพ่ือก�รยกระดับ
อตุส�หกรรม
สร��งสรรค์
ของไทำย

5. พัฒน�
ศกัยภ�พ
ส้อ่งค์กรหลักใน
ก�รขับเคล่ือน
เศรษฐกิจั
สร��งสรรค์

• พัฒนาคีวิามคีิดี
และที่ักษะดี้าน
คีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์
ให้กับคีนไที่ย

เป� �ประสงค์
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ดร. อรรชกา สีบุญเรอืง

ปรึะธิานกรึรึมการึ
สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นายทศพร ศิรสัิมพันธ์

เลขาธิิการึสภัาพัฒนาการึเศรึษฐกิจำ
และสังคีมแห่งชาติ

(กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดีกรึะที่รึวิงพาณีิชย์ 
(กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง)

นางสาวอัจฉรนิทร ์พัฒนพันธ์ชัย

ปลัดีกรึะที่รึวิงดีิจำิที่ัลเพื�อเศรึษฐกิจำ
และสังคีม (กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง)

นายพสุ โลหารชุน

ปลัดีกรึะที่รึวิงอุตสาหกรึรึม 
(กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง)

05
โครงสรา้งองค์กร
คณะกรรมการ
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นายแดน ศรมณี

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิสำานักงานส่ง
เสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นายวรรณชัย บุญบำารุง

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิสำานักงาน
ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นางสีลาภรณ์ บัวสาย

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิสำานักงาน
ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นางการดี เลียวไพโรจน์

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิสำานักงาน
ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นายสุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิสำานักงาน
ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

กรึรึมการึและเลขานุการึ
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นายพิชิต วีรงัคบุตร

ผู้อำานวิยการึสำานักพัฒนาพื้นที่่�
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

ผู้อำานวิยการึสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

นางสาวมนฑิณี ยงวิกุล

ผู้อำานวิยการึสำานักสื �อสารึและการึตลาดี

นายอินทพันธุ์ บัวเขียว

รึองผู้อำานวิยการึสำานักงานส่งเสรึิม
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

รึักษาการึผู้อำานวิยการึสำานักบรึิหารึ
และพัฒนาองคี์กรึ

รึักษาการึผู้อำานวิยการึสำานักส่งเสรึิม
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ เช่ยงใหม่

นางสาวศิรอิร หริม่ปราณี

ผู้อำานวิยการึสำานักนโยบายและยุที่ธิศาสตรึ์

นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร

ผู้อำานวิยการึสำานักพัฒนาองคี์คีวิามรึู้
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

รึักษาการึหัวิหน้าฝ่ายเที่คีโนโลย่สารึสนเที่ศ

นายกวิน เทพปฏิพัธน์

ผู้อำานวิยการึสำานักพัฒนาอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์

โครงสรา้งองค์กร
คณะผู้บรหิาร



สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน)
รายงานประจำาปี 2563 17

นางยุวรย์ี พงศาสนองกุล

รึักษาการึหัวิหน้าหน่วิยตรึวิจำสอบภัายใน

นายพลภัทร ลีนุตพงษ์

ผู้อำานวิยการึสำานักพัฒนาธิุรึกิจำและนวิัตกรึรึม

นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ์

ผู้อำานวิยการึสำานักส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
 ขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
1. นางส่ลาภัรึณี์ บัวิสาย    ปรึะธิานกรึรึมการึ
2 .นายสุรึพงษ์ เลิศสิที่ธิิชัย        กรึรึมการึ
3. นางสาวิเฟื่องฟ้า เที่่ยนปรึะภัาสิที่ธิิ ์     กรึรึมการึ
4. หัวิหน้าหน่วิยตรึวิจำสอบภัายใน   เลขานุการึ

อนุกรรมการบริหารงานบุคคล
1. นางการึดี่ เล่ยวิไพโรึจำน์    ปรึะธิานอนุกรึรึมการึ
2. นายอภัิสิที่ธิิ ์ ไล่สัตรึูไกล    รึองปรึะธิานอนุกรึรึมการึ
3. นายนภัดีล รึ่มโพธิิ์    อนุกรึรึมการึ
4. นายปฏิญญา เหลืองที่องคีำา   อนุกรึรึมการึ
5. นางสาวิพันธิิตรึา สินพิบูลย์   อนุกรึรึมการึ
6. นายอินที่พันธิุ ์ บัวิเข่ยวิ    อนุกรึรึมการึและเลขานุการึ
7. นายปรึะสิที่ธิิ ์ สังข์ที่อง    ผู ้ช่วิยเลขานุการึ

อนุกรรมการกฎหมาย
1. นายวิรึรึณีชัย บุญบำารึุง     ปรึะธิานอนุกรึรึมการึ
2. นายเพิ�มสิน วิิชิตนาคี     อนุกรึรึมการึ
3. นางสาวิสุนที่รึ่ สุภัาสงวิน     อนุกรึรึมการึ
4. ผู ้แที่นกรึมบัญช่กลาง     อนุกรึรึมการึ
5. นายอินที่พันธิุ ์ บัวิเข่ยวิ     เลขานุการึ
6. นายสัมพันธิ์ ยิ ้มพงษ์     ผู ้ช่วิยเลขานุการึ



สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน)
รายงานประจำาปี 256318

06
ข้อมูลการเข้าประชมุ ของคณะกรรมการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

นางอรึรึชกา ส่บุญเรึือง

ปลัดีกรึะที่รึวิงดีิจำิที่ัลเพื�อเศรึษฐกิจำและสังคีม

ปลัดีกรึะที่รึวิงพาณีิชย์

ปลัดีกรึะที่รึวิงอุตสาหกรึรึม

เลขาธิิการึสภัาพัฒนาการึเศรึษฐกิจำและสังคีมแห่งชาติ

นายวิรึรึณีชัย บุญบำารึุง (แต่งตั้งเมื�อวิันที่่� 26 พฤศจำิกายน 2562)

นางส่ลาภัรึณี์ บัวิสาย

นางการึดี่ เล่ยวิไพโรึจำน์

นายสุรึพงษ์ เลิศสิที่ธิิชัย

นายแดีน ศรึมณี่

ผู้อำานวิยการึสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

การึปรึะชุมคีณีะกรึรึมการึสำานักงานส่งเสริึมเศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ี ปรึะจำำาปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 2563 (ตุลาคีม 2562 - กันยายน 2563) 
ม่การึปรึะชุม 10  คีร้ัึง คีณีะกรึรึมการึฯ เข้าร่ึวิมปรึะชุมร้ึอยละ 80  ข้ึนไป จำำานวิน 9  คีร้ัึง  คิีดีเป็นร้ึอยละ 90

ปรึะธิานกรึรึมการึ

กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง

กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง

กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง

กรึรึมการึโดียตำาแหน่ง

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิ

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิ

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิ

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิ

กรึรึมการึผู้ที่รึงคีุณีวิุฒิ

กรึรึมการึและเลขานุการึ

ก�รเข��รว่มประชุมของคณะกรรมก�รสำ�นักง�น 
สง่เสรมิเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ ประจัำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

ท่ีำ ร�ยชื่อคณะกรรมก�ร ตำ�แหน่ง

คณะกรรมก�รท่ีำเข��ร่วมประชุม (คน)
คณะกรรมก�รท่ีำล�ประชุม (คน)
คิดเป็นร�อยละ (จั�กทัำ�งหมด 11 คน) / (10 คน)              
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ก�รประชุมครั�งท่ีำ / วนัท่ีำประชุม
11/2562 12/2562 1/2563 2/2563 3/2563 4/2563 5/2563 6/2563 7/2563 8/2563

29 ต.ค. 62     25 พ.ย. 62     16 ม.ค. 63 17 ก.พ. 63   16 มี.ค. 63     18 พ.ค. 63     22 มิ.ย. 63     30 ก.ค. 63     25 ส.ค. 63     28 ก.ย. 63

หมายเหตุ ปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 2563 ม่กำาหนดีการึจัำดีปรึะชุมคีณีะกรึรึมการึ สศส. จำำานวินท้ัี่งส้ิน 10 คีร้ัึง *ข้อมูล ณี วัินท่ี่� 28 กันยายน 2563
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ภาพรวมการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักของสำานักงานฯ
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ปี 2563 เป็นปีที่่ �เศรึษฐกิจำและสังคีมของปรึะเที่ศไที่ยรึวิมถึงที่ั�วิโลก ไดี้รึับผลกรึะที่บคีรึั้งใหญ่จำากการึรึะบาดีของโรึคีติดี
เชื ้อไวิรึัสโคีโรึนาสายพันธิุ ์ใหม่ 2019 (โคีวิิดี-19) หน่วิยงานต่าง ๆ ตั ้งแต่สถานที่่�ที่ำางาน ห้างรึ้าน จำนถึงสถานศึกษา ต้อง
ปิดีที่ำาการึชั�วิคีรึาวิเพื�อคีวิบคีุมการึรึะบาดีของไวิรึัส ส่งผลให้หน่วิยงานจำำานวินมากที่ั้งภัาคีรึัฐและเอกชน ต้องปรึับตัวิเพื�อ
รึับกับการึเปล่�ยนแปลงคีรึั้งน่ ้

สศส. เป็นหน่วิยงานหนึ�งที่่ �ไดี้เรึ่งปรึับแผนตามสถานการึณี์ โดียดีำาเนินการึที่บที่วินงบปรึะมาณีรึายจำ่ายปรึะจำำาปี พ.ศ. 2563 
ของ สศส. สำาหรึับนำาไปใช้ดีำาเนินโคีรึงการึเพื �อช่วิยแก้ไขปัญหาและบรึรึเที่าผลกรึะที่บจำากสถานการึณี์การึแพรึ่รึะบาดีของ 
โคีวิิดี-19 รึวิมถึงช่วิยให้คีนไที่ยไดี้เรึ่ยนรึู ้เพิ �มเติมและปรึับที่ักษะ เพื �อเตรึ่ยมพรึ้อมรึับสถานการึณี์ตลาดีแรึงงานที่่�อาจำเปล่�ยนไป 
จำากสถานการึณี์การึรึะบาดีคีรึั้งน่ ้

เป็นโคีรึงการึของ สศส. เพื�อช่วิยเย่ยวิยาผู้ปรึะกอบการึ
และผู้ที่่ � ไดี้รึับผลกรึะที่บจำากโคีวิิดี-19 โดียเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ที่่ �ส่วินใหญ่เป็นผู้ปรึะกอบอาช่พ
อิสรึะ (Freelance) ให้สามารึถผ่านพ้นสถานการึณี์เฉพาะ
หน้า และม่ภัูมิคีุ ้มกันเข้มแข็งขึ ้นเพื�อรึองรึับต่อการึฟื้นตัวิ
ในรึะยะยาวิ

ตลอดีรึะยะเวิลา 6 เดีือน ของการึดีำาเนินโคีรึงการึหลัก
รึะหวิ่างเดีือน ม่นาคีม - สิงหาคีม 2563 โคีรึงการึ “CEA 
VACCINE รึ่วิมสรึ้างสรึรึคี์ . . .ภัูมิคีุ ้มกันเศรึษฐกิจำไที่ย” 
สามารึถจำ้างงานตรึงบุคีลากรึในอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ รึวิม 
373 รึาย พรึ้อมช่วิยลดีต้นทีุ่นดี้านการึตลาดี
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1) ส้�โควดิด�วยวติ�มิน
ผ่านการึจำ้างงานตรึง 6 สาขาอาช่พ รึวิม 373 คีน
เพื�อช่วิยเย่ยวิยากลุ่มคีนที่ำางานในอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์ ซัึ �งส่วินใหญ่เป็นฟรึ่แลนซั์ที่่ �ไดี้รึับผล 
กรึะที่บจำากการึปิดี ให้บรึิ การึสถานที่่� ต่ า ง  ๆ 
ชั �วิคีรึาวิในช่วิงการึรึะบาดีของโคีวิิดี-19 โดียการึ
จำ้างงานตรึงแบ่งเป็น 6 กลุ่มสาขาอาช่พ ไดี้แก่

• นักเข่ยน 81 คีน - ช่างภัาพ 85 คีน
   เข่ยนบที่คีวิามและถ่ายภัาพเพื�อช่วิยส่งเสรึิมการึ   
  ขายสินคี้าออนไลน์ให้ผู ้ปรึะกอบการึ SME
• นักออกแบบ 60 คีน
  จำ้างงานนักออกแบบโลโก้และผลิตภััณีฑิ์ให้แก่ 
  ผู ้ปรึะกอบการึ SME
• นักดีนตรึ่ 100 คีน 
  รึังสรึรึคี์ 100 บที่เพลงจำาก 7 ย่าน ที่ั�วิปรึะเที่ศ
• ศิลปิน - กรึาฟฟิต่ ้ 30 คีน 
  สรึ้างสรึรึคี์งานสตรึ่ตอารึ์ที่ ในย่านเจำรึิญกรึุง
• นักออกแบบกรึาฟิก 17 คีน 
 ย่อยข้อมูลงานวิิจำัยของอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ให้  
  ออกมาเป็น Infographic 

และปรึะชาสัมพันธิ์ให้แก่ผู้ปรึะกอบธิุรึกิจำขนาดีกลางและขนาดีย่อม (SME) มากกวิ่า 540 รึาย คีิดีเป็นมูลคี่ารึวิมมากกวิ่า 
15,000,000 บาที่ และยังดีำาเนินมาตรึการึสนับสนุนรึ่วิมกับหน่วิยงานอื�นๆ รึวิมแล้วิให้คีวิามช่วิยเหลืออุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์
มากกวิ่า 1,200 รึาย ที่ำาให้สามารึถผ่านพ้นสถานการึณี์เฉพาะหน้า และม่ภัูมิคีุ้มเพื�อการึฟื้นตัวิและป้องกันในรึะยะยาวิไดี้ โดีย
การึดีำาเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ดี้านหลัก ๆ ดีังน่้
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โครงการ 
Colour of Charoenkrung

โครงการ 
Sound of the City 
สำาเนียงแห่งเมือง

จำ้างงาน 30 ศิลปิน ให้รึังสรึรึคี์ 30 ผลงาน 
Street art เพื�อฟื้นฟูให้ย่านเจำรึิญกรึุงกลับ
มาม่ช่วิิตช่วิาอ่กคีรึั ้ง และกลายเป็นจำุดี
หมายที่่�ดีึงดีูดีให้ทีุ่กคีนเข้ามารึ่วิมเที่่�ยวิชม

จำ้างงานนักดีนตรึ่ 100 คีน จำาก 7 ย่าน
ที่ั�วิปรึะเที่ศ เพื�อรึ่วิมกันแต่งบที่เพลงของ
แต่ละเมืองที่่�สำาเน่ยงแตกต่างกันจำากเหนือ
จำรึดีใต้ โดียนำาเสนอผลงานเหล่าน่้ผ่านเวิ็บ
สตรึ่มมิ�งเพลง อาที่ิ JOOX เวิ็บไซัต์ You-
tube และนำาผลงานเข้ารึ่วิมงานเที่ศกาล
ต่าง ๆ  เช่น CAT EXPO 7, Bangkok Music 
City และ Bangkok Design Week 2021

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ร�ยง�นประจัำ�ปี 256322



สำ�นักง�นส่งเสริมเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ (องค์ก�รมห�ชน)
รายงานประจำาปี 2563 23

CEA x LAZADA

ตลาดรวมใจไทยชว่ยไทย

สศส. รึ่วิมมือกับ ลาซัาดี้า แพลตฟอรึ์ม
อ่คีอมเมิรึ์ซัรึายใหญ่ในเอเช่ยตะวิันออก
เฉ่ยงใต้ ติดีอาวิุธิดีิจำิที่ัลให้นักออกแบบ
รึุ่นใหม่และผู้ปรึะกอบการึสินคี้าดี่ไซัน์
แบรึนดี์ไที่ย ไดี้ขยายช่องที่างธิุรึกิจำ
สรึา้งสรึรึคีส์ูอ่อนไลน ์กบัเที่ศกาล “ตลาดี
นัดีสรึ้างสรึรึคี์ดีิจำิที่ัล : Design Week 
Market - Lazada x CEA” ที่่�ให้เหล่า 
ดี่ไซัน์เนอรึ์และผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึคี์
รึุ่นใหม่รึวิมกวิ่า 100 รึ้านคี้า ไดี้นำา 
คีอล เ ล็ ก ชั� น สิ นคี้ า ง านดี่ ไซัน์ เข้ า สู่
แพลตฟอร์ึมลาซัาด้ีา รึะหว่ิางวัินท่ี่� 24-30 
กรึกฎาคีม 2563

สศส.ร่ึวิมมือกับ กลุ่มเซ็ันที่รัึล (Central 
Group) ซึั�งรึวิมแพลตฟอร์ึมต่าง ๆ  ในเคีรืึอ  
อาทิี่ JD Central และ Robinson Online  
ผลักดัีนให้ผู้ปรึะกอบการึสร้ึางสรึรึค์ีในเคีรืึอ
ข่ายของ สศส. ร่ึวิมขายสินค้ีาออนไลน์ 24 
ชั�วิโมงกับโคีรึงการึ “ตลาดีรึวิมใจำ ไที่ย
ช่วิยไที่ย” ตลาดีที่่�รึวิมแพลตฟอรึ์มดัีงใน
กลุ่มเซั็นที่รึัลเอาไวิ้ โดียม่ผู้ปรึะกอบการึ
สรึ้างสรึรึคี์ในเคีรึือข่ายของ สศส. เข้ารึ่วิม
เป็นจำำานวินมาก และม่การึรึ่วิมออกบูธิ
แสดีงสินค้ีา ที่่�ศูนย์การึค้ีาเซั็นที่รึัลเวิิลด์ี 
เมื�อวิันที่่� 3 กรึกฎาคีม 2563

2) เสริมภ้มิคุ�มกัน
เป็ นมาตรึการึ เสรึิ ม รึ่ วิมกั บหน่ วิย
งานอื�นๆ เพื �อช่วิยส่งเสรึิมการึขาย
ให้ธิุรึกิจำ SME และผู้ปรึะกอบการึ
สรึ้างสรึรึคี์ รึวิมถึงช่วิยหาช่องที่างการึ
ขายใหม่ๆ ในตลาดีต่างปรึะเที่ศ ไป
จำนถึงการึให้คีำาปรึึกษาเพื �อการึพัฒนา
แบรึนดี์และผลิตภััณีฑิ์ให้กับผู ้ปรึะกอบ
การึโดียไม่เส่ยคี่าใช้จำ่าย ซัึ �งโคีรึงการึ
ที่ั้งหมดีน่้ที่ำาให้ สศส. สามารึถช่วิย
เหล ือผ ู ้ปรึะกอบการึ SME ปรึะมาณี
900 รึาย
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Charoenkrung Delivery
ช่วิยผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึค์ีในเคีรืึอข่ายของ สศส. ขยาย
ตลาดีออนไลน์ในช่วิงการึรึะบาดีของโคีวิิดี-19 ดี้วิยการึที่ำา
แคีมเปญการึตลาดี CEA Vaccine Creative Market ใน 4 
กลุ่มธิุรึกิจำ คีือ Food & Beverages, Health & Wellness, 
Home Decor และ Fashion & Accessory โดียนำาไปเผยแพร่ึ
และช่วิยส่งเสรึิมการึขายผ่านช่องที่างสื�อออนไลน์ของ สศส.

รึวิมรึวิมข้อมูลรึายชื�อและบรึิการึของ
ผู้ปรึะกอบการึรึ้านคี้ารึ้านอาหารึใน
ย่านเจำริึญกรึุง ที่่�ม่บริึการึจำัดีส่งถึงบ้าน  
(Delivery) ไปจำนถึงรึ้านคี้ารึ้านอาหารึ
ดีั้งเดิีม และร้ึานค้ีาแผงลอยขนาดีเล็กที่่�
ไมม่บ่รึกิารึเดีลเิวิอร่ึ แตส่ามารึถซัือ้กลบัไป
รึับปรึะที่านที่่�บ้านไดี้ โดียรึวิบข้อมูลและ
นำามาเผยแพรึ่ที่างช่องที่างสื�อออนไลน์
ของ สศส. เพื�อช่วิยสนับสนุนและบรึรึเที่า 
ผลกรึะที่บของผู้ปรึะกอบการึรึายย่อย ใน
ช่วิงสถานการึณี์รึะบาดีของโคีวิิดี-19

3) สร��งเกร�ะต��นทำ�นโรค
เป็นมาตรึการึรึะยะยาวิในการึปรึับที่ักษะ เพิ�มคีวิามรึู้ และต่อยอดี 
ไอเดี่ย โดียการึจำัดีที่ำาหลักสูตรึออนไลน์บน CEA Online Academy 
เพื�อนำาเสนอองคีค์ีวิามรึูเ้ก่�ยวิกบัที่กัษะจำำาเปน็สำาหรึบัการึที่ำางานและ
ปรึะกอบธิุรึกิจำในอนาคีต เพื�อพัฒนาที่ักษะเดีิมให้ที่ันกับยุคีสมัย
(Upskill) และเพิ�มที่ักษะใหม่ที่่�จำำาเป็น (Reskill) รึองรึับอนาคีตที่่�ม่
การึเปล่�ยนแปลงไปอย่างต่อเนื�อง จำำานวิน 28 หลักสูตรึ โดียม่ผู้เข้า
รึ่วิมมากกวิ่า 18,000 คีน นับตั้งแต่เรึิ�มเปิดีหลักสูตรึเมื�อวิันที่่� 15 
มิถุนายน 2563 ซัึ�งสามารึถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ไดี้แก่
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2. เติมทักษะสรา้งสรรค์ 
หลกัสตูรึเพื�อการึเสริึมที่กัษะสำาหรัึบนกัสร้ึางสรึรึค์ีในสาขาตา่งๆ เพื�อการึพฒันาผลงานและ
การึเติบโตที่างธิุรึกิจำ เช่น
Woodwork : เคีล็ดีลับในการึสรึ้างสรึรึคี์งานไม้เพื�อเสรึิมและเพิ�มที่ักษะอาช่พ ตั้งแต่การึ
เลือกไม้ ไปจำนถึงเที่คีนิคีออกแบบที่่�ตอบโจำที่ย์ดี้านการึผลิตและคีวิามสวิยงาม โดีย บ้าน
และสวิน

1. เตรยีมความพรอ้ม 
หลักสูตรึเสริึมคีวิามรู้ึดี้านคีวิามคิีดีสรึ้างสรึรึค์ีที่่�จำำาเป็นสำาหรึับ
นักเรึ่ยน นักศึกษา ในการึก้าวิสู่ช่วิิตการึที่ำางาน ไม่วิ่าจำะเป็น
พนักงานปรึะจำำา ฟรึ่แลนซั์ หรึือเจำ้าของกิจำการึ เช่น
Creative Career 2020 : The Future of Jobs ที่กัษะที่่�ตลาดี
งานทัี่�วิโลกต้องการึ พืน้ฐานการึที่ำางานในอตุสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึค์ี
จำากสตูดีิโอ/นักสรึ้างสรึรึคี์ ที่่�มาถ่ายที่อดีวิิธิ่การึที่ำางานและกรึณี่
ศกึษา เพื�อการึเรึย่นรึูแ้ละเลอืกเสน้ที่างการึที่ำางาน โดีย 10 บริึษทัี่
ตัวิแที่นในอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ เช่น Punch Up, Trimode 
Design, Rereef และ Infographic Thailand
Data Storyteller : อาชพ่แหง่อนาคีตเมื�อโลกเตม็ไปด้ีวิยขอ้มลู
ที่ำาอย่างไรึให้ข้อมูลที่่�ยาก เยอะ และน่าเบื�อ ให้กลับมาน่าสนใจำ
อก่คีรึัง้ โดียที่กุคีนจำะไดีเ้รึย่นรึูก้ารึถา่ยที่อดีขอ้มลูที่่�ไมเ่หมือนใคีรึ
ดี้วิยที่ักษะแห่งอนาคีต

3. ต่อเสรมิธุรกิจ
หลักสูตรึสำาหรึับผู้ปรึะกอบการึในการึปรึับตัวิรึับสถานการึณี ์
และการึต่อยอดีไอเดี่ยสู ่ธิุรึกิจำ เช่น
Innovative Tools for Food Biz : เรึ่ยนรึู ้วิิธิ่ใช้นวิัตกรึรึม
เข้ามาช่วิยแก้ปัญหาและจำัดีการึธิุรึกิจำรึ้านอาหารึ รึวิมถึง
เข้าใจำพฤติกรึรึมของผู้บรึิโภัคีที่่�เปล่�ยนไป โดีย BrandThink
ก�รสร้�งแบรนด์ : จ�กศูนย์สู ่ยอดข�ยที่เพิ ่มพูน เรึ่ยน
รึู ้วิิธิ่การึสรึ้างแบรึนดี์ ตั ้งแต่ออกตัวิไปจำนถึงเส้นชัย ผ่าน
กรึะบวินการึคีิดีเชิงออกแบบ โดีย CEA และเหล่าพันธิมิตรึ
ผู้เช่ �ยวิชาญ อาที่ิ Baramizi, Brand Astro, Fif Design 
Studio และ Content Shifu เป็นต้น

My First Creative Podcast : เร่ึยนรู้ึวิิธ่ิ
การึที่ำาเน้ือหาและเล่าเรืึ�องรึาวิผ่านช่องที่าง 
Podcast ท่ี่�นำามาปรัึบใช้ในการึสร้ึางอาช่พและ
ส่งเสริึมธุิรึกิจำได้ี โดีย THE STANDARD
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One Second Thailand วนิ�ทีำสร��งสรรค์
สรึ้างกรึะแสเชิงบวิกให้กับสังคีม ที่่�เผชิญคีวิามเดีือดีรึ้อนและเรึื�องรึาวิเชิงลบจำาก 
โคีวิิดี-19 และดีึงศักยภัาพคีนไที่ยท่ี่�ม่คีวิามคีิดีสร้ึางสรึรึค์ีในตัวิออกมาให้เกิดีการึ
รึับรึู้ในวิงกวิ้าง ผ่านโคีรึงการึปรึะกวิดีวิินาที่่สรึ้างสรึรึคี์ “One Second Thailand 
วิินาที่่สรึ้างสรึรึคี์” โดียให้ปรึะชาชนส่งคีลิปสั้น 1 วิินาที่่ ตามแนวิคีิดี กินแบบไที่ย
 เที่่�ยวิแบบไที่ย และไที่ยสไตล์ เข้ารึ่วิมปรึะกวิดีชิงเงินรึางวิัล 3,000 บาที่ จำำานวิน 
180 รึางวิัล (180 คีลิป) เพื�อนำาไปที่ำาภัาพยนตรึ์สั้น 1 นาที่่ 3 เรึื�อง จำาก 3 ผู้กำากับ
ภัาพยนตรึ์ชื�อดีัง คีือ นัฐวิุฒิ พูนพิรึิยะ (ฉลาดีเกมส์โกง), กิตติภััคี ที่องอ่วิม (ตุ๊ดีซั่�ส์
 แอนดี์ เดีอะเฟคี) และ ณีฐพล บุญปรึะกอบ (2,215 เชื�อ บ้า กล้า ก้าวิ) ม่ผู้ส่งผล
งานเข้ารึ่วิมมากกวิ่า 150,000 คีลิป และม่การึนำาภัาพยนตรึ์สั้นไปเผยแพรึ่ต่อไป

ที่ั้งน่้ นอกจำากกิจำกรึรึมหลักต่าง ๆ ภัายใต้โคีรึงการึ CEA  
Vaccine...ร่ึวิมสร้ึางสรึรึค์ีภัูมิคุ้ีมกันเศรึษฐกิจำไที่ย ยังม่การึ
ดีำาเนนิกิจำกรึรึมตอ่เนื�องที่่�เก่�ยวิขอ้ง เพื�อมุง่บรึรึเที่าผลกรึะที่บที่าง
เศรึษฐกิจำ และเย่ยวิยาสังคีมที่่�ได้ีรัึบผลจำากสถานการึณ์ีรึะบาดี
ของโคีวิิดี-19 ตามมาอ่กหลายกิจำกรึรึม เช่น

CEA Live House ซ�อม เล่น เต�น ฟรี
สืบเนื�องจำากการึติดีตามสถานการึณี์อุตสาหกรึรึมดีนตรึ่ พบ
วิ่าการึเช่าสตูดีิโอเพื�อฝึกซั้อมม่คี่าใช้จำ่ายสูง ปรึะกอบกับผล 
กรึะที่บจำากการึรึะบาดีของโคีวิิดี-19 สศส. จำึงจำัดีตั้งโคีรึงการึ 
“CEA Live House  ซั้อม เล่น เต้น ฟรึ่” ขึ้น เพื�อเปิดีพื้นที่่�ให้
กลุ่มนักดีนตรึ่และกลุ่มศิลปะการึแสดีงไดี้ใช้เป็นพื้นที่่�ฝึกซั้อม
การึแสดีงหรึือกิจำกรึรึมที่่�เก่�ยวิข้อง โดียไม่คีิดีคี่าใช้จำ่าย และยัง
รึ่วิมกับบรึิษัที่ ProPlugin และ Viva 4 LIVE เปิดีพื้นที่่�ห้องอัดี 
Amplified Sessions โดียม่ที่่มโปรึดีักชันมืออาช่พช่วิยบันที่ึก
การึแสดีงดีนตรึ่สดีโดียไม่คีิดีคี่าใช้จำ่าย ซัึ�งกิจำกรึรึมที่ั้งหมดีน่้ม่
ขึ้น รึะหวิ่างเดีือนกรึกฎาคีม - สิงหาคีม 2563 ที่่�ศูนย์สรึ้างสรึรึคี์
งานออกแบบกรึุงเที่พฯ (TCDC)
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ท้ังน้ี นอกเหนือไปจาก 5 มาตราการพิเศษ เพ่ือชว่ยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการและแรงงานในอตุสาหกรรม
สรา้งสรรค์  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (โควดิ-19)  สำานักงาน
ส่งเสรมิเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ (องค์กรมหาชน) ได้ดำาเนินการขับเคล่ือนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ภายใต้ 5 ยุทธศาสตรข์องสำานักงานฯ ประกอบไปด้วย

พัฒนาและเผยแพรอ่งค์ความรู้
เศรษฐกิจสรา้งสรรค์สู่ผู้ใชง้านกวา่

เพ่ิมศักยภาพผูป้ระกอบการท่ัวประเทศ

Creative Business
พัฒน�คว�มส�ม�รถของ

ผู้้�ประกอบก�รและ
ธรุกิจัสร��งสรรค์

Creative Economy
Database

พัฒน�ข�อมล้ส�รสนเทำศเพ่ือก�ร
ยกระดับอตุส�หกรรมสร��งสรรค์

ของไทำย

High Performance
Organization

พัฒน�ศกัยภ�พส้อ่งค์กรหลัก
ในก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจั

สร��งสรรค์

Creative Place
พัฒน�ย่�นเศรษฐกิจั
สร��งสรรค์ต�นแบบ

Creative People
สร��งและพัฒน�ทำรพัย�กร

มนุษย์ส้เ่ศรษฐกิจัสร��งสรรค์

44.76%

6,388คน

821,750 คน/ครั�ง

ยกรึะดีับศักยภัาพของผู้ปรึะกอบการึ ที่ั้งภัาคีการึผลิตและ
การึบรึิการึที่่�เก่ �ยวิข้องกับอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ ให้นำา
คีวิามรึู้ไปพัฒนาและสรึ้างโอกาสใหม่ที่างธิุรึกิจำ เพื�อสรึ้าง
เสรึิมคีวิามสามารึถในการึแข่งขัน ที่ั้งในปรึะเที่ศและเวิที่่
รึะดีับโลก

CREATIVE BUSINESS
พัฒน�คว�มส�ม�รถของผู้้�ประกอบก�ร
และธรุกิจัสร��งสรรค์

ผูป้ระกอบการ SME มีรายได้เฉล่ียเพ่ิมข้ึน

โครงก�รต�มหลัก 5 ยทุำธศ�สตร์
ของสำ�นักง�นฯ
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ก�รออกแบบบรกิ�ร SERVICE DESIGN 1.0 
Introduction to Service Design 
กิจำกรึรึมอบรึมสัมมนาเชิงปฏิบัติการึ กิจำกรึรึมเวิิรึ์กชอป
ที่่�ออกแบบมาเพื�อให้ผู ้เข้ารึ่วิมไดี้เรึ่ยนรึู ้แนวิคีิดี วิิธิ่การึ
และเคีรึื �องมือ Service Design เพื�อปรึะยุกต์ใช้ในธิุรึกิจำ
บรึิการึและธิุรึกิจำอื�น ๆ และมองเห็นถึงคีวิามเชื�อมโยง
รึะหวิ่าง “สินคี้า บรึิการึ และรึะบบนิเวิศ” (Product- 
Service-Ecosystem) สำาหรึับผู้ม่ปรึะสบการึณี์การึที่ำา
งานไม่ตำ �ากวิ่า 3-5 ปี ในสายงานดี้านธิุรึกิจำและนวิัตกรึรึม, 
การึศึกษาและวิิถ่กรึะบวินการึ, งานออกแบบ, นวิัตกรึรึม
สังคีม, หน่วิยงานรึัฐ และบุคีคีลที่ั�วิไปที่่�สนใจำพัฒนาคีวิาม
คีิดีและที่ักษะใหม่ ๆ

บรกิ�รภิวฒัน์ SERVICE DESIGN 2.0
Servitization: from Product to Service 
กิจำกรึรึมอบรึมสัมมนาเชิงปฏิบัติการึ โดียใช้หลักการึแนวิคีิดี 
และวิิธิ่ปฏิบัติของบรึิการึภัิวิัฒน์ (Servitization) เพื�อเตรึ่ยม
คีวิามพรึ้อมรึับมือกับการึเปล่�ยนแปลงในรึะดีับโลกสำาหรึับ    
ผู้ปรึะกอบการึ SME ภัาคีรึัฐ ภัาคีธุิรึกิจำเอกชน ตลอดีจำน
ปรึะชาชนทัี่�วิไปที่่�สนใจำแนวิคิีดีใหม่ ๆ และการึเปล่�ยนผ่าน/
ปรึับเปล่�ยน (Disrupt & Transform)

พัฒนาธุิรึกิจำและผลิตภััณีฑิ์สู่ตลาดีสากล ชวินผู้ปรึะกอบการึที่่�
ม่อายุธิุรึกิจำ หรึือม่แบรึนดี์ใหม่ ไม่เกิน 3 ปี ยกรึะดีับปรึับตัวิดี้วิย
แนวิคีิดี Design Thinking รึ่วิมพัฒนาผลิตภััณีฑิ์และบรึรึจำุภััณีฑิ์
กับนักออกแบบและที่่�ปรึึกษาที่างธิุรึกิจำ เพื�อเพิ�มช่องที่างการึ
ตลาดีและการึขายสู่สากล และไดีร้ึว่ิมกบั ธินาคีารึพฒันาวิสิาหกจิำ
ขนาดีกลางและขนาดีย่อมแห่งปรึะเที่ศไที่ย หรืึอ SME Bank 
เปิดีโอกาสให้ผู้ปรึะกอบการึ SME ที่่�ม่คีวิามพรึ้อมดี้านการึผลิต 
ต้องการึพัฒนาธิุรึกิจำและผลิตภััณีฑิ์สู่ตลาดีสากล รึับการึส่งเสรึิม
ในการึพัฒนาผลิตภััณีฑิ์ดี้วิยการึออกแบบ กรึะบวินการึคีิดีเชิง
ออกแบบ เพื�อขยายผลของแนวิคีิดีในการึนำาคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์
และการึออกแบบพัฒนาธิุรึกิจำอย่างเป็นรึูปธิรึรึมมากยิ�งขึ ้น 
นอกจำากน้่ สศส.ยังเผยแพร่ึโคีรึงการึ Change ในรูึปแบบของ
สื�อวิิด่ีโอสารึคีด่ีฉบับส้ันๆ ในชื�อว่ิา “Change SME Season 3 : 
เปล่�ยนแล้วิรึอดี” โดียนำาเสนอวิิธิ่การึแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    

พัฒน�ด��นธรุกิจัและคว�มคิดสร��งสรรค์ 
Change 2020 

ที่่�ม่คีวิามเฉพาะตัวิของ 7 ธิุรึกิจำ ที่่�จำะช่วิยเสรึิมสรึ้างแนวิคีิดีที่่�
สรึ้างสรึรึค์ี และแรึงบันดีาลใจำให้กับผู้ชม ในการึเอาตัวิรึอดีใน
สถานการึณี์ที่่�บ่บคีั้นให้ธิุรึกิจำต้อง “เปล่�ยน” เช่น 
แบรนด ์PARADAi ชอ็กโกแลตไที่ยที่่�เรึิ�มต้นจำากต้นโกโกส้วินหลงั
บา้น ภัายในเวิลา 3 ป ีที่ำาใหเ้มลด็ีโกโกใ้นจัำงหวิดัีนคีรึศรึธ่ิรึรึมรึาช
รึาคีาขยับขึ้นมา 7 เที่่า กับช็อกโกแลตบารึ์เข่ยวิหวิานคีรึั้งแรึก
ของโลก 
แบรนด์ “เอี๊ยะแซ” จำากรึ้านขายยาสมุนไพรึจำ่นอายุกวิ่ารึ้อยปี
ย่านถนนเจำรึิญกรึุง สู่ลูกอมสมุนไพรึจำ่นเข้มข้น
แบรนด์  “CABB แค็บบ์” แที่็กซั่�รึายเดี่ยวิในโลกที่่�ที่ำาธิุรึกิจำแบบ
คีรึบวิงจำรึ ตั้งแต่โรึงงานปรึะกอบรึถ อบรึมบุคีลากรึ และพัฒนา
แอปพลิเคีชันเป็นของตัวิเอง
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Solar Vengers
โคีรึงการึนวิัตกรึรึมเพื�อการึพัฒนาองคี์คีวิามรู้ึและส่งเสรึิม
การึใช้พลังงานแสงอาที่ิตย์ ไดี้รึับการึสนับสนุนงบปรึะมาณี
จำากกองทีุ่นพัฒนาไฟฟ้าเพื�อกิจำการึตามมาตรึา 97(5) 
สำานักงานคีณีะกรึรึมการึกำากับกิจำการึ
พลังงาน พ.ศ. 2562 มุ่งเน้นการึเพิ�มข่ดี
คีวิามสามารึถในการึใช้ปรึะโยชน์จำาก
พลังงานแสงอาที่ิตย์ ซัึ�งเป็นพลังงาน
สะอาดีที่่�ที่กุคีนเขา้ถงึไดี ้ดีว้ิยการึรึวิมพลงั
คีวิามสามารึถจำากผูเ้ช่�ยวิชาญหลากหลาย
สาขาวิชิา (Co-creation) ที่ัง้นกัออกแบบ
วิิศวิกรึ นักวิิจำัย นักธิุรึกิจำ นักลงทีุ่น และ
ปรึะชาชนผู้สนใจำ โดีย สศส.จำัดีกิจำกรึรึม

อบรึมเชิงปฎิบัติการึ Solar Vengers 3 
กลุ่มเวิิรึ์กชอป ไดี้แก่ Creative Venger, 
Design Venger และ Maker Venger 
และพฒันานวิตักรึรึมตน้แบบจำากพลงังาน
แสงอาที่ิตย์ 12 ผลงาน โดียม่การึคีัดี
เลือก 2 ผลงานที่่�ได้ีรึับเลือกในเที่ศกาล
งานออกแบบกรึุงเที่พฯ 2563 และนำาไป
พัฒนาต่อยอดีและที่ดีลองใช้จำรึิง คีือ

1. Foresee : หมวิกนิรึภััยพลังงานแสง
อาที่ติย ์ที่่�มร่ึะบบชว่ิยในการึขบัข่�ตา่งๆ ที่ัง้
รึะบบนำาที่างดี้วิยเส่ยง สัญญาณีตรึวิจำจำับ
วิัตถุ และไฟเล่้ยวิบนหมวิกนิรึภััย 
2. SolarPOH : รึะบบอำานวิยคีวิาม
สะดีวิกบรึิเวิณีที่่าเรึือท่ี่�ใช้พลังงานแสง
อาที่ิตย์ ปรึะกอบด้ีวิยรึะบบรึะบายคีวิาม
รึอ้น รึะบบการึนบัจำำานวินผูโ้ดียสารึ รึะบบ
การึให้ข้อมูลผู้โดียสารึ และรึะบบคีวิาม
ปลอดีภััย 

พัฒน�ศกัยภ�พผู้้�ประกอบก�รชุมชนในภมิ้ภ�ค 
จำังหวัิดีเช่ยงใหม่และพื้นที่่�ภัาคีเหนือ จำัดีกิจำกรึรึมพัฒนาที่ักษะ  
เชิงลึกให้ผู้ปรึะกอบการึ SME กลุ่มธิุรึกิจำงานฝีมือและหัตถกรึรึม
ในพืน้ที่่�ภัาคีเหนอื จำำานวิน 20 รึาย โดียการึชว่ิยพฒันาทัี่กษะที่าง
ธิุรึกิจำคีรึอบคีลุมตั้งแต่การึปรึับพื้นท่ี่�ขายสินคี้าออนไลน์ให้พรึ้อม
รึับการึแข่งขันมากข้ึน การึสร้ึางแบรึนด์ีให้เป็นที่่�รึู้จำักและดีึงดีูดี
กลุม่ลกูคีา้ใหม ่ๆ  ตลอดีจำนการึตลาดีและการึสรึา้งยอดีขายใหเ้พิ�ม
ขึ้นบนช่องที่างออนไลน์ ซัึ�งช่วิยให้ธุิรึกิจำปรัึบตัวิได้ีอย่างรึวิดีเรึ็วิ
และทัี่นกับสถานการึณ์ีการึแพรึ่รึะบาดีของโคีวิิดี-19 ส่งผลให้
ธิรุึกจิำบางรึาย เชน่ Siam Celadon Pottery มย่อดีขายออนไลน์
เพิ�มขึ้นมาก คีิดีเป็นรึ้อยละ 80 จำากยอดีขายเดีิม
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จังัหวดัขอนแก่น และพื�นท่ีำภ�คตะวนัออกเฉียงเหนือ

28

พัฒนาพ้ืนท่ีสรา้งสรรค์และกลไกสนับสนุนธรุกิจสรา้งสรรค์
พัฒนาพื้นท่ี่�สรึ้างสรึรึคี์บนพ้ืนฐานศักยภัาพของพ้ืนที่่�ที่่�ม่อยู่เดีิม
เพื�อให้เป็นพื้นที่่�สนับสนุนอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ และการึขับ
เคีลื�อนเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ของปรึะเที่ศไที่ย 

ขยายเครอืข่ายย่านสรา้งสรรค์ประเทศไทย (TCDN) 

สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกิจ จากการจดังานเทศกาล 

BKKDW และ CMDW ได้

จังัหวดัท่ัำวประเทำศ

นอกจำากน้่ ยงัม่การึจัำดีกจิำกรึรึมสมัมนาเชงิปฏิบติัการึ เรึย่นรู้ึการึสร้ึาง
ไอเด่ียและวิธิิก่ารึจำดัีวิางสนิคีา้เพื�อจำดัีที่ำาภัาพโฆษณีาสำาหรึบัการึขาย
ออนไลน์ ให้กับผู้ปรึะกอบการึ SME ในกลุ่มหัตถอุตสาหกรึรึมและ
สินคี้าไลฟ์สไตล์ในภัาคีเหนือ จำำานวิน 33 รึาย เพื�อให้ผู้ปรึะกอบการึ
ไดี้เรึ่ยนรึู้เที่คีนิคีและสามารึถนำาไปปรึับใช้เพื�อพัฒนาธิุรึกิจำและเพิ�ม
ยอดีขายในยุคีอ่-คีอมเมิรึ์ซั

จำัดีโคีรึงการึบ่มเพาะผู้ปรึะกอบการึชุมชน นักสรึ้างสรึรึคี์  
นกัวิชิาการึและผูเ้ช่ �ยวิชาญ จำำานวิน 110 รึาย  ในจำงัหวิดัีขอนแกน่
และจำังหวิัดีใกล้เคี่ยง โดียเป็นการึที่ำางานรึ่วิมกับนักสรึ้างสรึรึคี์
ผลิตภััณีฑิ์ใหม่ดี้วิยกรึะบวินการึ Co-creation นำาที่ักษะของ
ผู้เข้ารึ่วิมที่่�หลากหลายมาสรึ้างผลงานรึ่วิมกันจำากอัตลักษณี์
ของ 26 อำาเภัอและภัาคีอ่สาน ที่่�ม่การึรึวิบรึวิมข้อมูลมา 
สรึ้างเรึื�องรึาวิให้ผลิตภััณีฑิ์ ให้คีวิามรึู้ พัฒนา และต่อยอดี
เป็นผลิตภััณีฑิ์ใหม่ที่ดีลองขายในตลาดีจำรึิง นอกจำากน่้ ยังม่
กิจำกรึรึมการึพัฒนาผลิตภััณีฑิ์ผู้ปรึะกอบการึดีั้งเดีิมในย่าน
ศรึ่จำันที่รึ์ (Made in Srichan) จำำานวิน 10 รึายรึ่วิมกับกลุ่ม
นักออกแบบรึุ่นใหม่ ภัายใต้แนวิคีิดี Srichan Old But Cool 
เพื�อต่อยอดีสินที่รึัพย์อันม่คีุณีคี่าของย่านศรึ่จำันที่รึ์และพัฒนา
ศักยภัาพของธิุรึกิจำดีั้งเดีิม โดียใช้คีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์และ
การึออกแบบเป็นเคีรึื�องมือสำาคีัญ ผ่านการึ Collaboration 
รึะหวิ่างรึุ่นเก่าและรึุ่นใหม่ สรึ้างสรึรึคี์ผลิตภััณีฑิ์ใหม่ เมนูใหม่
การึเล่าเรึื �องรึาวิแบบใหม่ ที่่ �จำะกลายเป็นเอกลักษณี์เฉพาะ 
“ศรึ่จำันที่รึ์” เที่่านั้น

CREATIVE PLACE
พัฒน�ย่�นเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ต�นแบบ

1,840ล��นบ�ทำ 

57
พื�นท่ีำ
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เทำศก�ลง�นออกแบบกรุงเทำพฯ 2563
Bangkok Design Week 2020
เที่ศกาลงานออกแบบกรึุงเที่พฯ 2563 (BKKDW 2020) 
จำัดีขึ ้นในย่านเจำรึิญกรึุง - ตลาดีน้อย, สามย่าน, อารึ่ย์- 
ปรึะดีิพัที่ธิ์ และ ที่องหล่อ - เอกมัย เป็นเวิลา 9 วิัน รึะหวิ่าง
วิันที่่� 1 - 9 กุมภัาพันธิ์ 2563 โดียม่ผู ้เข้าชมงาน/ผู้เข้ารึ่วิม
กิจำกรึรึมที่ั้งหมดี 370,504 คีน สามารึถสรึ้างมูลคี่าที่าง
เศรึษฐกิจำที่่�เกิดีขึ ้นจำากการึจำัดีงานไดี้ 305.89 ล้านบาที่
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เทำศก�ลง�นออกแบบเชยีงใหม่ 2562 
(Chiang Mai Design Week 2019) 
เที่ศกาลงานออกแบบเช่ยงใหม่ 2562 (CMDW 2019) จำัดีขึ ้น ณี TCDC 
เช่ยงใหม่ และย่านอนุสาวิรึ่ย์สามกษัตรึิย ์ เป็นเวิลา 9 วิัน รึะหวิ่างวิันที่่� 
7 – 15 ธิันวิาคีม 2562 โดียม่ผู ้เข้าชมงาน/ผู้เข้ารึ่วิมกิจำกรึรึมที่ั้งหมดี 
123,616 คีน สามารึถสรึ้างมูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำที่่�เกิดีขึ ้นจำากการึจำัดีงานไดี้
1,533.51 ล้านบาที่

BANGKOK CITY OF DESIGN 
UNESCO CREATIVE CITIES NETWORK
โคีรึงการึนำาเสนอกรึุงเที่พฯ เข้ารึ่วิมเป็นสมาชิกเคีรึือข่ายเมือง
สรึ้างสรึรึคี์ ดี้านการึออกแบบขององคี์การึยูเนสโก รึะหวิ่างเดีือน
มิถุนายน 2563 - ปัจำจำุบัน โดีย สศส. เป็นคีณีะที่ำางานหลัก รึ่วิม
กับ BMA และภัาคีส่วินต่าง ๆ ในการึรึวิบรึวิบข้อมูล และจำัดีที่ำา
ใบสมัคีรึเพื�อนำาเสนอต่อคีณีะกรึรึมการึยูเนสโก และรึ่วิมผลักดีัน
โคีรึงการึอื�น ๆ ที่่�ใช้การึออกแบบเพื�อพัฒนาเมืองคีวิามสำาเรึ็จำ
การึสรึ้างภัาพลักษณี์ให้กรึุงเที่พมหานคีรึในเวิที่่สากล ในฐานะ
ศูนย์กลางดี้านการึออกแบบของปรึะเที่ศ และเป็นต้นแบบ และที่่�
ปรึึกษาให้กับจำังหวิัดีอื �น
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เปิ ดี ให้บรึิ การึ  สำ านั กงานส่ ง เสรึิ ม
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ สาขาขอนแก่น
บรึิเวิณีถนนกัลปพฤกษ์ ย่านกังสดีาล 
อ.เม ือง จำ.ขอนแก่น โดียจำัดีพิธิ ่ เป ิดี
ศูนย์ฯ เมื �อวิันที่่� 19 ม่นาคีม 2563 
ภัายใต้แนวิคีิดี Empowering Isan 
และแม้วิ่าต้องปิดีให้บรึิการึชั �วิคีรึาวิ
เนื� องจำากไดี้ รึับผลกรึะที่บจำากการึ
รึะบาดีของโคีวิิดี-19 แต่สาขาขอนแก่น
ไดี้กลับมาเปิดีให้บรึิการึอ่กคีรึั ้ง เมื �อ
วิันที่่�  1 มิถุนายน 2563 สามารึถ
รึองรึับการึให้บรึิการึปรึะชาชนจำาก 19 
จำังหวิัดีในภัาคีตะวิันออกเฉ่ยงเหนือไดี้
มากกวิ่าปีละ 60,000 รึาย  

โดยให้บริก�ร 3 ส่วนหลัก คือ
1. ศูนย์คีวิามรึู้ดี้านการึออกแบบ
   และคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์
2. ศูนย์นวิัตกรึรึมวิัสดีุอ่สาน
3. ศูนย์พัฒนาธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์

จัดัตั�งสำ�นักง�นส่งเสรมิเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ ส�ข�สงขล�  
จำัดีตั ้งสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ สาขาสงขลา 
ซัึ�งนับเป็นสาขาแห่งที่่� 3 ต่อจำาก เช่ยงใหม่ และขอนแก่น เพื�อส่ง
เสรึมิขด่ีคีวิามสามารึถที่างการึแขง่ขนัของธิรุึกจิำและเมอืง รึวิมถงึ
เตรึ่ยมคีวิามพร้ึอมของบุคีลากรึให้เป็นส่วินหนึ�งของการึพัฒนา
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ที่ำาหน้าที่่�เป็นแหล่งบ่มเพาะองคี์คีวิามรึู ้ 

เปิดให�บรกิ�รสำ�นักง�นสง่เสรมิเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ ส�ข�ขอนแก่น  

ส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ในพื้นที่่�ภัาคีใต้ และเป็นแลนดี์
มารึ์กแห่งใหม่ของจำังหวิัดีสงขลา ซัึ�งกำาลังอยู่ในรึะหวิ่างการึ
เดีินหน้าขึ้นที่ะเบ่ยนเป็นเมืองมรึดีกโลกขององคี์การึการึศึกษา 
วิิที่ยาศาสตรึ์และวิัฒนธิรึรึมแห่งสหปรึะชาชาติ (UNESCO) โดีย
ม่เป้าหมายที่่�จำะเปิดีให้บรึิการึภัายในปี 2565 ที่ั้งน่้ ไดี้จำัดีงาน
พิธิ่เปิดีโคีรึงการึจำัดีตั้งสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
สาขาสงขลา ภัายใต้ชื�องาน “Songkhla (Oldtown) Crea-
tive District : สงขลาสรึ้างสรึรึคี์ ดีูแลให้แลดี่” เมื�อ วิันที่่� 10 
กนัยายน 2563 ณี บรึเิวิณีพืน้ที่่�อาคีารึสถานด่ีบัเพลงิเกา่ อ.เมอืง
จำ.สงขลา โดียม่ผู้เข้ารึ่วิมงานกวิ่า 250 คีน ภัายในงานยังไดี้ม่
การึจำัดีกิจำกรึรึมและนิที่รึรึศการึเป็นเวิลา 17 วิัน ม่ผู้เข้ารึ่วิมชม
งาน 21,715 คีน และช่วิยสนับสนุนให้รึ้านคี้าในย่านม่ยอดีขาย 
เพิ�มขึ้น 20 - 30% โดียม่นิที่รึรึศการึที่่�น่าสนใจำ ดีังน่้
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เครอืข่�ยย่�นเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ประเทำศไทำย
THAILAND CREATIVE DISTRICT NETWORK (TCDN)
สรึ้างแพลตฟอรึ์มสำาหรึับทีุ่กจำังหวิัดีที่ั�วิปรึะเที่ศไที่ยที่่�ม่ศักยภัาพและม่
สินที่รึัพย์ที่่ �สามารึถต่อยอดีไดี้ โดียคีนในพื้นที่่�ม่คีวิามพรึ้อมและเชื �อมั �น
วิ่าพื้นที่่� ชุมชน | ย่าน | เมือง ของตนเอง สามารึถพัฒนาให้กลายเป็น
ย่านเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ที่่ �ม่เอกลักษณี์เฉพาะตัวิไดี้ ผ่านการึใช้คีวิามคีิดี
สรึ้างสรึรึคี์เพื �อคี้นหาจำุดีเดี่น สรึ้างมูลคี่าให้กับสินที่รึัพย์และวิัฒนธิรึรึมที่้อง
ถิ�นเดีิมที่่�ม่อยู ่ ไปจำนถึงยกรึะดีับคีุณีภัาพช่วิิต ภัายใต้หัวิใจำสำาคีัญของการึ
ม่ส่วินรึ่วิมจำากทีุ่กภัาคีส่วิน โดียการึพัฒนาจำะนำาไปสู่การึเชื �อมโยงถึงกัน 
เป็น “เคีรึือข่ายคีวิามรึ่วิมมือ” รึะหวิ่างย่านไปจำนถึงรึะหวิ่างเมือง สู ่การึ
ขับเคีลื�อนจำังหวิัดีต่าง ๆ  ให้กลายเป็น “เมืองสรึ้างสรึรึคี์” ในเวิที่่โลกต่อไป

ในปี 2563 สศส.ไดี ้สรึ ้างคีวิามตกลงหรึือคีวิามรึ่วิมมือกับหน่วิยงาน
เคีรึือข่าย โดียม่การึกำาหนดีหลักเกณีฑิ์และรึะดีับคีวิามสำาเรึ็จำของการึ
ดีำาเนินการึ ตามการึจำัดีกลุ่มและรึะดีับของการึพัฒนาพื้นที่่�สู ่ย่านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ซัึ �งม่เคีรึือข่ายที่่�ผ่านการึคีัดีเลือกจำำานวิน 57 พื้นที่่�ย่าน ใน 28 
จำังหวิัดีที่ั�วิปรึะเที่ศ ดีังน่ ้

ภาคเหนือ
เช่ยงรึาย | เช่ยงใหม่ | น่าน | พะเยา | 
ลำาปาง | ลำาพูน | อุตรึดีิตถ์
ภาคกลาง 
กรึุงเที่พมหานคีรึ | นคีรึปฐม | พิจำิตรึ
 |  สมุที่รึปรึาการึ |  สมุที่รึสาคีรึ | 
สุพรึรึณีบุรึ่ | สุโขที่ัย
ภาคตะวนัออก-ตะวนัตก 
รึะยอง | สรึะแก้วิ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น | นคีรึรึาชส่มา | บึงกาฬ | 
รึ้อยเอ็ดี | เลย | สกลนคีรึ | อุบลรึาชธิาน่
ภาคใต้ 
นคีรึศรึ่ธิรึรึมรึาช | ปัตตาน่ | พัที่ลุง | 
ภัูเก็ต | สงขลา

นิทรรศการ Portrait of Songkhla : 
ครอบครวัเมืองเก่าสงขลา 2563 
จำัดีขึ้นรึะหวิ่างวิันที่่� 11 – 27 กันยายน 2563 เป็นการึจำัดี
แสดีงภัาพถ่ายผู้คีนและคีรึอบคีรึัวิ เพื�อแสดีงเอกลักษณี์และ
คีุณีคี่าของ “เมืองสงขลา” ตั้งแต่อดี่ตจำนถึงปัจำจำุบัน ไม่วิ่าจำะ
เป็นตำานาน ปรึะวิัติศาสตรึ์ สังคีม คีรึอบคีรึัวิ วิิถ่ช่วิิต อาช่พ
ธิุรึกิจำ และวิัฒนธิรึรึมในแง่มุมที่่�ม่คีุณีคี่าของ 70 คีรึอบคีรึัวิ
ชาวิเมืองเก่าสงขลา ณี โรึงส่แดีง หับโห้หิ้น ถนนนคีรึนอก

นิทรรศการ “From concept to construction”
จำัดีขึ ้นรึะหวิ่างวิันที่่� 10 กันยายน - 13 ธิันวิาคีม 2563 โดีย
เป็นการึจำัดีแสดีงผลงานผู้ชนะ และผู้เข้ารึ่วิมการึปรึะกวิดี
ออกแบบอาคีารึสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
สาขาสงขลา ณี อาคีารึสถาน่ดีับเพลิงเก่าโดียแสดีงแบบ
และโมเดีลจำำาลอง เพื�อบอกเล่าถึงแนวิคีิดี รึูปแบบ และรึาย
ละเอ่ยดีของตัวิอาคีารึที่่�จำะเป็นแลนดี์มารึ์กแห่งใหม่ในย่าน
เมืองเก่าสงขลา 
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พัฒน�ย่�นเศรษฐกิจัสร��งสรรค์  
พัฒนายา่นเศรึษฐกจิำสรึา้งสรึรึคีต์ามกรึะบวินการึสง่เสรึมิและ
พฒันาใหเ้ปน็ยา่นเศรึษฐกจิำสร้ึางสรึรึค์ี จำำานวินท้ัี่งสิน้ 15 แหง่
ไดี้แก่ เช่ยงรึาย น่าน พะเยา ลำาพูน นคีรึปฐม สุพรึรึณีบุรึ่
สุโขที่ัย รึะยอง สกลนคีรึ อุบลรึาชธิาน่ นคีรึรึาชส่มา เลย 
นคีรึศรึ่ธิรึรึมรึาช ปัตตาน่ และสงขลา  

โคีรึงการึจัำดีที่ำาชุดีองค์ีคีวิามรู้ึสินที่รัึพย์
ของพ้ืนที่่� และการึถา่ยที่อดีเรึื�องรึาวิพเิศษ
ของของพื้นท่ี่� เรึิ�มดีำาเนินการึต้ังแต่เดืีอน
กุมภัาพันธ์ิ 2563 ถึงปัจำจุำบัน โดียม่การึ
หาอัตลักษณี์ของเมืองสำาหรึับนำาไปวิาง
ยุที่ธิศาสตรึ์และกลยุที่ธิ์ เพื�อส่งเสรึิมให้

STORYTELLING TO BRANDING

เกิดีการึที่่องเที่่�ยวิเชิงสรึ้างสรึรึคี์ และ
ช่วิยขับเคีลื�อนเศรึษฐกิจำในพื้นที่่� ผ่าน
การึรึวิบรึวิมเนื้อหา และนำาเสนอการึ
เล่าเรึื�องเมืองในรึูปแบบใหม่จำากมุมมอง
นักสรึ้างสรึรึคี์พรึ้อมนำาไปต่อยอดีให้เกิดี
การึพัฒนาสินคี้าและบรึิการึรูึปแบบใหม่

ในจำังหวิัดี จำำานวิน 5 เมือง ใน 4 ภัูมิภัาคี
ที่ั�วิปรึะเที่ศ ไดี้แก่ จำังหวิัดีปัตตาน่ ลำาพูน
สกลนคีรึ สุโขที่ัย และ สงขลา โดียม่การึ
คีวิามสำาเรึ็จำเป็นแพลตฟอร์ึมไปใช้ในพื้นที่่�
อื�น ๆ ของปรึะเที่ศต่อไป

207,717คน

8แห่ง

ส่งเสรึิมการึยกรึะดีับคีวิามคีิดีและที่ักษะสรึ้างสรึรึคี์ให้กับคีน
ไที่ย พัฒนาบุคีลากรึสรึ้างสรึรึคี์ ที่ั้งดี้านการึสรึ้างมูลคี่าสินคี้า
และการึบรึิการึ รึวิมถึงการึแก้ปัญหาในเชิงสังคีม ตลอดีจำน
ส่งเสรึิมให้คีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์เป็นส่วินหนึ�งของการึพัฒนา
ที่รึัพยากรึมนุษย์ของปรึะเที่ศ

รว่มกับสถาบันการศึกษา
ขยายแหล่งบ่มเพาะธรุกิจ
สรา้งสรรค์

ให้บรกิารเชงิกายภาพและดิจทัิลแพลตฟอรม์

Creative People
สร��งและพัฒน�ทำรพัย�กรมนุษย์
ส้เ่ศรษฐกิจัสร��งสรรค์
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สร��งและพัฒน�ทำรพัย�กรมนุษย์ส้เ่ศรษฐกิจัสร��งสรรค์
ขยายแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์เชิงดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
ไปยังส่วินภูัมิภัาคี โดียร่ึวิมกับสถาบันการึศึกษา จำัดีตั้ ง  
miniTCDC LINK จำำานวิน 8 แห่ง ในปี 2563 (จำากเป้าหมาย 
5 แห่ง) ปรึะกอบดี้วิย 
• มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�: คีณีะสถาปัตยกรึรึม 
ศาสตรึ์และศิลปกรึรึมศาสตรึ์ 
• มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด
นครปฐม: สถาบันอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์และนวิัตกรึรึม
• มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัด
กรุงเทพฯ: วิิที่ยาลัยเพาะช่าง
• มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ศูนย์รังสิตจังหวัดปทุมธ�นี: คีณีะ
สถาปัตยกรึรึมศาสตรึ์และการึผังเมือง
•  มห�วิทย�ลัยสุโขทัยธรรม�ธิร�ช จังหวัดนนทบุร:่ สาขาวิิชา
วิทิี่ยาศาสตรึแ์ละเที่คีโนโลยแ่ละสำานกับรึรึณีสารึสนเที่ศ (2 จำดุีให้
บรึิการึภัายในวิิที่ยาเขตเดี่ยวิกัน)
•  มห�วทิย�ลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล�้พระนครเหนอื จงัหวดั
กรุงเทพฯ: สำานักหอสมุดีกลาง และคีณีะสถาปัตยกรึรึมและการึ
ออกแบบ (2 จำุดีให้บรึิการึภัายในวิิที่ยาเขตเดี่ยวิกัน)
• มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ
 วิทย�เขตปร�จีนบุรี จังหวัดปร�จีนบุรี: สำานักหอสมุดีกลาง
• มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้�พระนครเหนือ 
วิทย�เขตระยอง จังหวัดระยอง: สำานักหอสมุดีกลาง

รึวิมจำำานวินแหลง่บม่เพาะธุิรึกจิำสร้ึางสรึรึค์ีที่ัง้ในเชงิกายภัาพและ
ดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม ในส่วินกลางและภัูมิภัาคี รึวิมที่ั้งสิ้น 43 แห่ง
ปรึะกอบดี้วิย สศส.กรึุงเที่พฯ เช่ยงใหม่ ขอนแก่น, miniTCDC 
ซัึ�งเป็นคีวิามรึ่วิมมือกับสถาบันการึศึกษาที่ั�วิปรึะเที่ศ 38 แห่ง
และ TCDC COMMONS ซัึ�งเป็นคีวิามรึ่วิมมือกับภัาคีเอกชน
อ่ก 2 แห่ง

ในปี 2563 สศส. ม่การึสรึ้างเคีรึือข่ายคีวิามรึ่วิมมือพัฒนาการึ
ออกแบบและธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ กับองคี์กรึที่ั้งในปรึะเที่ศและต่าง
ปรึะเที่ศ จำำานวิน 3 เคีรึือข่าย ดีังน่้
สศส. ได้ีลงนามบันทึี่กข้อตกลงคีวิามร่ึวิมมือ (MOU) ในด้ีาน
การึส่งเสริึมคีวิามเชื�อมั�นและพัฒนาศักยภัาพธิุรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ี
ของปรึะเที่ศ รึ่วิมกับหน่วิยงาน 2 แห่งของฮ่องกง ไดี้แก่ Hong 
Kong Design Centre (HKDC) และ Hong Kong Trade  
Development Council (HKTDC) ณี ที่ำาเน่ยบรัึฐบาล เมื�อ
วิันที่่� 29 พฤศจำิกายน 2562 เพื�อส่งเสรึิมดี้านการึออกแบบและ

สร��งเครอืข่�ยคว�มรว่มมือ
เพ่ือก�รพัฒน�เศรษฐกิจัสร��งสรรค์

แลกเปล่�ยนดี้านคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์และวิัฒนธิรึรึม ผ่านการึเข้ารึ่วิมงานแสดีงสินคี้าและนิที่รึรึศการึ รึวิมถึงส่งเสรึิมการึที่ำางานรึ่วิม
กันข้ามสาขาวิิชารึะหวิ่างธิุรึกิจำ ผู้ปรึะกอบการึ นักออกแบบ นวิัตกรึ ศิลปิน และนักเรึ่ยน/นักศึกษา ตลอดีจำนส่งเสรึิมคีวิามรึ่วิมมือ
ที่างธิุรึกิจำรึะหวิ่างผู้ปรึะกอบการึและนักออกแบบไที่ยและฮ่องกง รึ่วิมกันส่งเสรึิมสินคี้าและบรึิการึของไที่ยและฮ่องกงในตลาดีโลก
ผ่านช่องที่างต่าง ๆ ที่่�เหมาะสม
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สร��งเครอืข่�ยคว�มรว่มมือ
เพ่ือก�รพัฒน�เศรษฐกิจัสร��งสรรค์

สศส. ไดี้ลงนามบันที่ึกข้อตกลงคีวิาม
รึ่วิมมือ (MOU) วิ่าดี้วิยการึส่งเสรึิมและ
พัฒนาเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ดี้วิยต้นทีุ่น
ที่างวิัฒนธิรึรึม รึ่วิมกับ องคี์การึบรึิหารึ
การึพัฒนาพื้นท่ี่�เพื�อการึที่่องเที่่�ยวิอย่าง
ยั�งยืน (องค์ีการึมหาชน) หรืึอ อพที่. ที่่�
ศูนย์สร้ึางสรึรึค์ีงานออกแบบ (TCDC) 
กรึุงเที่พฯ เมื�อวัินท่ี่� 25 มิถุนายน 2563 
เพื�อส่งเสรึิมคีวิามรึ่วิมมือในการึพัฒนา
งานดี้านศิลปวัิฒนธิรึรึมรึ่วิมสมัยด้ีวิย
คีวิามคิีดีเชิงสร้ึางสรึรึค์ี และการึสร้ึาง
นวิัตกรึรึมเพื�อเพิ�มข่ดีคีวิามสามารึถใน
การึแข่งขันด้ีานเศรึษฐกิจำ รึวิมถึงเผย
แพรึ่และแลกเปล่�ยนองคี์คีวิามรึู้ดี้านศิลป
วิัฒนธิรึรึมรึ่วิมสมัย และกรึะบวินการึคีิดี
เชิงสรึ้างสรึรึคี์สู่การึพัฒนาเศรึษฐกิจำของ
ปรึะเที่ศอย่างยั�งยืน นอกจำากน่้ สศส. ยัง
ม่การึดีำาเนินการึและเข้าร่ึวิมกิจำกรึรึมที่่�
ส่งเสรึิมคีวิามเชื�อมั�นและพัฒนาศักยภัาพ
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ของปรึะเที่ศ รึ่วิมกับ
หน่วิยงานอื�น ๆ ที่ั้งในปรึะเที่ศและต่าง
ปรึะเที่ศ อาที่ิ

สง่เสรมิและพัฒน�เศรษฐกิจัสร��งสรรค์ด�วยต�นทำนุทำ�งวฒันธรรม 

• เข้ารึ่วิมงาน iSee Design 2019 ณี กรึุงไที่เป ไต้หวิัน เมื�อวิันที่่� 22 - 26 ตุลาคีม 2562 
ตามคีำาเชิญของ iSee Taiwan Foundation
• เขา้รึว่ิมงาน 5th Wuhan Design Biennale และ 2019 Wuhan Design Day ปรึะเที่ศ
จำ่น เมื�อวิันที่่� 31 ตุลาคีม - 3 พฤศจำิกายน 2562
• เข้ารึ่วิมงาน International Design Forum Chengdu 2019 โดีย iF ปรึะเที่ศจำ่น 
เมื�อวิันที่่� 7 - 10 พฤศจำิกายน 2562 
• เข้ารึ่วิมงาน 2019 Taiwan International Student Design Competition Award 
Ceremony ณี กรึุงไที่เป ไต้หวิัน เมื�อวิันที่่� 4 - 7 ธิันวิาคีม 2562 ตามคีำาเชิญของ iSee 
Taiwan Foundation

• เข้ารึ่วิมโคีรึงการึเปิดีตัวิ “ช่องคีวิาม
คีิดีสร้ึางสรึรึค์ีและนวัิตกรึรึมแห่งเอเช่ย” 
(Asia Creative & Innovation Channel) 
หรึือ ACIC ที่าง Youtube เป็นคีวิามรึ่วิม
มือรึะหวิ่างหน่วิยงาน 7 แห่งที่ั�วิเอเช่ย
นำาโดียหน่วิยงานด้ีานทุี่นที่างคีวิามรู้ึจำาก
ญ่�ปุ่น Knowledge Capital Associa-
tion เพื�อเป็นเวิที่่นำาเสนอด้ีานวัิฒนธิรึรึม
นวิัตกรึรึม และคีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ีจำาก
เอเช่ยที่่�โดีดีเดี่นในอุตสาหกรึรึมต่างๆ ที่ั้ง
ในด้ีานศิลปะ วิัฒนธิรึรึม Startup และ
อื�นๆ Knowledge Capital Associa-
tion เพื�อเป็นเวิที่่นำาเสนอด้ีานวัิฒนธิรึรึม
นวิัตกรึรึม และคีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ีจำาก
เอเช่ยที่่�โดีดีเดี่นในอุตสาหกรึรึมต่างๆ ที่ั้ง
ในด้ีานศิลปะ วิัฒนธิรึรึม Startup และ
อื�นๆ โดียม่การึสตรึ่มสดีเปิดีตัวิคีวิามรึ่วิม
มือคีรึั้งแรึกในวิันที่่� 31 กรึกฎาคีม 2563 
และม่การึสตรึม่ปรึะเดีน็ต่าง ๆ  จำากหนว่ิย

งานที่่� เข้ารึ่วิม เป็นปรึะจำำาทีุ่กวิันศุกรึ์ 
โดียเผยแพรึ่ผ่านช่องที่าง Youtube ใน
ช่อง ACIC
• เข้าร่ึวิมงานสัมมนาออนไลน์ CEO  
Virtual Talk : คีวิามท้ี่าที่ายและบริึบที่
ใหม่ของเศรึษฐกิจำไที่ยหลังโคีวิิดี-19 จำาก
ภัาพใหญ่ สู่ภัาพเมือง โดียนายอภิัสิที่ธ์ิิ  
ไล่สัตรูึไกล ผู้อำานวิยการึสำานักงานส่งเสริึม
เศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ี เข้าร่ึวิมเป็นวิิที่ยากรึ  
ซึั�งม่การึเชิญปรึะธิานเจ้ำาหน้าท่ี่�บริึหารึ
(CEO) จำาก 4 หน่วิยงานหลักของ
ปรึะเที่ศไที่ย ได้ีแก่ การึท่ี่องเท่ี่�ยวิแห่ง
ปรึะเที่ศไที่ย หอการึค้ีาไที่ย สำานักงานส่ง
เสริึมเศรึษฐกิจำดิีจิำทัี่ล และ สศส. มาร่ึวิม
พูดีคุียหาแนวิที่างในการึปรัึบตัวิหลังยุคี
โคีวิิดี-19 เพื�อฟ้ืนฟูการึท่ี่องเท่ี่�ยวิในรึะดัีบ

ปรึะเที่ศและรึะดัีบภูัมิภัาคี โดียม่ผู้รัึบชม
ที่างออนไลน์เฉพาะเฟซับุ๊กเพจำ TCDC 
Khon Kaen 2,200 คีน/คีร้ัึง และยังม่การึ
เผยแพร่ึในรึายการึข่าวิสามมิติ ที่างสถาน่
โที่รึทัี่ศน์ช่อง 3
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ศิลปะการึจำัดีแสดีง
ZOORIGAMI

รึะหวิ่างเดีือน 
ตุลาคีม 2562 - มกรึาคีม 2563  

ถ่�ยทำอดองค์คว�มร้�ผู่้�นกิจักรรมและนิทำรรศก�รต่�ง ๆ

นิที่รึรึศการึ
D17/20 -- Design in Southeast Asia 
ฝรัง่เศส ไทย อินโดนีเซยี  เวยีดนาม
รึะหวิ่างเดีือน ม่นาคีม - มิถุนายน 2563     

การึจำัดีแสดีงวิัสดีุ
Exploring Central 
Thai Material - 
สำารวจวสัดไุทยภาคกลาง
รึะหวิ่างเดีือน พฤษภัาคีม - กันยายน 2563

นิที่รึรึศการึ
ออกแบบ บำาบัด 
treat me tender
รึะหวิ่างเดีือน กรึกฎาคีม 
- กันยายน 2563

การึจำัดีแสดีง 
Covid-19 Innovation Showcase
รึะหวิ่างเดีือน กรึกฎาคีม - กันยายน2563

นิที่รึรึศการึ 
Tiger City 
รึะหวิ่างเดีือน ม่นาคีม 
- พฤษภัาคีม 2563
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Creative Economy Database 
พัฒน�ข�อมล้ส�รสนเทำศเพ่ือก�รยก
ระดับอตุส�หกรรมสร��งสรรค์ของไทำย
พัฒนาฐานข้อมูลสารึสนเที่ศ เพื�อการึยกรึะดีับอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์ของไที่ย บูรึณีาการึเชื�อมโยงข้อมูลที่่�เก่ �ยวิข้อง
พัฒนาและบรึิหารึจำัดีการึฐานข้อมูลเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
ของไที่ย

ฐ�นข�อมล้อตุส�หกรรมสร��งสรรค์
จำัดีที่ำาและบรึิหารึจำัดีการึฐานข้อมูลอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ของ
ปรึะเที่ศ (Creative Information Center) โดียรึวิบรึวิมสถิติ
มูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำ ผู้ปรึะกอบการึนิติบุคีคีล แรึงงานและการึ
วิเิคีรึาะห์ขอ้มลูจำำาแนกรึายอตุสาหกรึรึม เพื�อใหห้นว่ิยงานภัาคีรัึฐ 
ภัาคีการึศกึษา และภัาคีเอกชนที่่�เก่�ยวิขอ้ง สามารึถนำาขอ้มลูที่่�ไดี้
น่ไ้ปใชต้อ่ยอดีวิางนโยบายและกลยทุี่ธิเ์พื�อยกรึะดีบัอตุสาหกรึรึม
สร้ึางสรึรึคีใ์ห้เกดิีปรึะโยชนส์งูสุดีตอ่ปรึะเที่ศไที่ยต่อไป โดียมก่ารึ
เผยแพร่ึผ่านเวิ็บไซัต์ https://data.cea.or.th, http://www.
cea.or.th และสื�อออนไลน์ของ สศส. 

แผู้นพัฒน�อตุส�หกรรมสร��งสรรค์ร�ยส�ข�
จำดัีที่ำาแผนพฒันาอตุสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขา โดียนำาขอ้มลู
จำากฐานขอ้มลูอตุสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขามาวิิเคีรึาะหแ์ละ
จำัดีที่ำาแผน ซัึ�งม่การึกำาหนดีมาตรึการึหรึือแนวิที่างการึดีำาเนิน
งานที่่�สามารึถนำาไปสู่การึปฏิบัติให้เกิดีผลเป็นรูึปธิรึรึม ผ่านการึ 
บรูึณีาการึคีวิามรึว่ิมมอืกบั หนว่ิยงานภัาคีรึฐัและภัาคีเอกชน โดีย
ในปี 2563 สศส. จำัดีที่ำาแผนแล้วิเสรึ็จำ 3 สาขา คีือ 1. ศิลปะการึ
แสดีง (Performing Arts) 2. ที่ัศนศิลป์ (Visual Arts) 3. ดีนตรึ่ 
(Music) ที่ั้งน่้ ม่การึจำัดีปรึะชุมรึะดีมคีวิามคีิดีเห็นจำากภัาคีส่วินที่่�
เก่�ยวิขอ้ง เพื�อใหแ้ผนสามารึถตอบโจำที่ยใ์นเชงิเศรึษฐกิจำและสงัคีม
รึวิมถึงม่การึติดีตามปรึะเมินผลการึดีำาเนินงานตามแผนพัฒนา
อุตสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึค์ี สาขางานฝีมือและหัตถกรึรึม (Crafts) 
ซัึ�งไดี้จำัดีที่ำาขึ้นในปี 2562 โดียไดี้รึับคีวิามรึ่วิมมือจำากหน่วิยงาน
เคีรึือข่ายพันธิมิตรึต่าง ๆ
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ก�รพัฒน� รวบรวม และเผู้ยแพรเ่นื�อห�องค์คว�มร้�
• นิตยสารึ “คีิดี” (Creative Thailand) 
พัฒนาและรึวิบรึวิมเนื้อหาองค์ีคีวิามรู้ึที่่�เก่�ยวิข้องกับการึพัฒนา
เศรึษฐกิจำ สังคีม คีุณีภัาพช่วิิต ดี้วิยคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์และ
กรึะบวินการึคีิดีเชิงออกแบบ รึวิมถึงเนื้อหาและองคี์คีวิามรึู้เพื�อ
พัฒนาธิุรึกิจำให้เป็น Smart SMEs และกรึะบวินการึคีิดีเชิงออกแบบ
เพื�อพัฒนาเที่คีโนโลย่และสรึ้างนวิัตกรึรึม
• ฐานองคี์คีวิามรึู้ต่างๆ 
ฐานขอ้มลูนกัออกแบบและผูป้รึะกอบการึไที่ย (Thai Designer and 
Entrepreneur Archive Database) ฐานข้อมูลวัิสดุีไที่ย (TCDC 
Material Database) ฐานข้อมลูธิรุึกจิำยา่นสรึา้งสรึรึคี ์(ยา่นเจำริึญกรึงุ)

Trend 2021: 
Reform this Moment 
จำัดีที่ำาสรึุป Trend 2021: Reform this 
Moment ในรึูปแบบ eBook สำาหรึับ
ดีาวิน์โหลดี โดียม่การึวิิเคีรึาะห์เจำาะลึก
กรึะแสโลกที่่�เต็มไปดี้วิยปัญหาถาโถมและ
คีวิามไม่แน่นอน พรึ้อมนำาเสนอในรึูปแบบ
ที่่� เข้าใจำง่าย ใช้ไดี้จำรึิงที่างธิุรึกิจำและใน
ช่วิิตปรึะจำำาวิัน และม่วิิดี่โอการึบรึรึยาย
พรึ้อมตัวิอย่างกรึณี่ศึกษา ซัึ�งม่คีาดีการึณี์
เที่รึนดี์ล่าสุดีเพื�อเตรึ่ยมรึับมือสถานการึณี์
หลังโคีวิิดี-19 

พัฒน�ดัชนีชี�วดัด��นเศรษฐกิจัสร��งสรรค์ของไทำย
สศส. ไดี้จำัดีที่ำาข้อเสนอและแนวิที่างการึจำัดีเก็บ Thailand Creativity  Index 
แล้วิเสรึ็จำและเผยแพรึ่ผ่านที่างเวิ็บไซัต์ https://data.cea.or.th โดียม่
แนวิที่างการึจำัดีเก็บ 2 รึะดีับ รึวิม 16 ตัวิช่ ้วิัดี คีือ 1. มูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำ
ของอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ 2. แรึงงานสรึ้างสรึรึคี์ 3. ที่รึัพย์สินที่างปัญญา 4. 
การึส่งออกสินคี้าและบรึิการึสรึ้างสรึรึคี์ 5. การึศึกษาในสาขาวิิชาสรึ้างสรึรึคี ์
6. งบปรึะมาณีการึลงทีุ่นสำาหรึับเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ในเบื้องต้นไดี้ม่การึจำัดี
เก็บข้อมูลตัวิช่ ้วิัดีซัึ �งม่ข้อมูลรึะหวิ่างปี 2560 - 2563 เพื�อเป็นฐานในการึ
จำัดีเก็บและปรึะมวิลผลในปีงบปรึะมาณีถัดีไป นอกจำากน่้ สศส. ยังไดี้จำัดีที่ำา
วิารึสารึ CEA OUTLOOK จำับกรึะแสอนาคีตเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ฉบับเดีือน
มกรึาคีม – มิถุนายน 2563 เรึื �อง Creativity Index ดีัชน่้ช่ ้วิัดีดี้านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ขึ ้นเพื�อรึวิบรึวิมดีัชน่ที่่ �เก่ �ยวิข้องกับการึคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์ของต่าง
ปรึะเที่ศ เพื�อนำาเสนอแนวิที่างในการึสรึ้างดีัชน่ที่่ �เปรึ่ยบเที่่ยบสมรึรึถนะของ
ปรึะเที่ศไที่ยกับรึะดีับสากล
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พัฒน�ระบบสำ�นักง�นอิเล็กทำรอนิกส์
 (e-Office) 
พัฒนารึะบบสำานักงานอิเล็กที่รึอนิกส์ 
(e-Office) คีรึบถว้ินที่ัง้ 3 รึะบบ ปรึะกอบ
ดี้วิย 1) รึะบบเอกสารึอิเล็กที่รึอนิกส์ 2) 
รึะบบบุคีลากรึอิเล็กที่รึอนิกส์ และ 3) 
รึะบบบริึหารึงานอิเล็กที่รึอนิกส์ เพื�อให้
สามารึถใช้งานผา่นชอ่งที่างอเิลก็ที่รึอนกิส์
ไดี้ ซัึ�งเป็นปรึะโยชน์อย่างยิ�งโดียเฉพาะใน
ช่วิงสถานการึณ์ีการึแพรึ่รึะบาดีของโรึคี
โคีวิิดี 19 ท่ี่�เจำ้าหน้าท่ี่�และผู้ปฏิบัติงานใช้
ปฏิบัติงานช่วิง Work from home และ
ยงัชว่ิยใหเ้กดิีผลลพัธ์ิดีา้นการึปรึะหยดัีค่ีา
ใช้จำ่ายสำาหรึับสำานักงานฯ 

High Performance Organization 
พัฒน�ศกัยภ�พส้อ่งค์กรหลักในก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจัสร��งสรรค์

ขับเคล่ือนองค์กรส้่ก�รเป็น Agile 
organization
สศส. ไดี้พัฒนารึะบบบรึิหารึที่รึัพยากรึ
บุคีคีลซัึ� งม่การึจำัดีที่ำาตัวิช่้ วิัดีผลการึ
ดีำาเนินงาน การึออกแบบสมรึรึถนะดี้าน
วิิชาช่พและสมรึรึถนะดี้านการึจำัดีการึ
งาน การึจำัดีที่ำารึะบบการึปรึะเมินผลการึ
ปฏิบัติงานปรึะจำำาปี และการึออกแบบ
โคีรึงสรึ้างการึจำ่ายคี่าตอบแที่น รึวิมถึงม่
การึจำัดีที่ำารึะเบ่ยบ ข้อบังคีับ หลักเกณีฑิ์
ต่าง ๆ ที่่�สอดีรึับการึบรึิหารึองคี์กรึยุคี
ใหม่

จัำดีที่ำาแผนดีำาเนินธุิรึกิจำอย่างต่อเนื�อง
สำาหรัึบการึบริึหารึคีวิามพร้ึอมต่อสภัาวิะ
วิิกฤต (Business Continuity Plan - BCP) 
เพื�อให้เป็นไปโดียสอดีคีล้องตามมติคีณีะ
รัึฐมนตร่ึ เมื�อวัินท่ี่� 31 ม่นาคีม 2563 ซึั�ง
ม่มติเห็นชอบในหลักการึมาตรึการึเตร่ึยม
คีวิามพร้ึอมของหน่วิยงานภัาคีรัึฐในการึ
บริึหารึรึาชการึและให้บริึการึปรึะชาชนใน
สภัาวิะวิิกฤต 

รึองรัึบสถานการึณ์ีการึรึะบาดีของโคีวิิดี
-19 ตามท่ี่�สำานักงานคีณีะกรึรึมการึพัฒนา
รึะบบรึาชการึเสนอซึั�งกำาหนดีให้หน่วิย
งานของรัึฐทุี่กหน่วิยดีำาเนินการึที่บที่วิน
และปรัึบปรุึงแผน BCP สำาหรัึบการึบริึหารึ
คีวิามพร้ึอมต่อสภัาวิะวิิกฤตให้เป็นปัจำจุำบัน 
รึวิมท้ัี่งสามารึถรึองรัึบกรึณ่ีเกิดีโรึคีรึะบาดี
ต่อเนื�องได้ี

แผู้นดำ�เนินธรุกิจัอย่�งต่อเน่ือง BCP
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08
ผ ล ง า น ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม
ยุทธศาสตร์
ของสำานักงานฯ ประจำาปี 2563

1. พัฒน�คว�ม
ส�ม�รถของ
ผู้้�ประกอบก�รและ
ธรุกิจัสร��งสรรค์

การึพัฒนาศักยภัาพผู้ปรึะกอบการึ
การึพัฒนาผู้ปรึะกอบการึชุมชนใน
การึพฒันาผลติภัณัีฑิ ์บรึรึจำภุัณัีฑิ ์และ
คีุณีภัาพมาตรึฐาน

การึพัฒนาและเผยแพรึ่องคี์คีวิามรึู้

- กิจำกรึรึมเตร่ึยมคีวิามพร้ึอมผู้ปรึะกอบการึ รึะหวิ่าง
เดีือน พ.ย.2562-ม.คี. 2563 ม่ผู้เข้ารึ่วิม 113 รึาย

- ดีำาเนินโคีรึงการึพัฒนาธิุรึกิจำและผลิตภััณีฑิ์สู่ตลาดี
สากล (Change 2020) 

-  ม่ผู้ได้ีรัึบการึพัฒนาศักยภัาพแล้วิมากกว่ิา 6,388 รึาย 
ท้ัี่งในส่วินกลางและส่วินภูัมิภัาคี

- ผู้ปรึะกอบการึม่รึายไดี้เฉล่�ยเพิ�มขึ้น รึ้อยละ 44.76 

- ม่ผู้ปรึะกอบการึขอรัึบการึให้คีำาปรึึกษาที่างธุิรึกิจำ 
(Business Consulting Service) 348 รึาย

- ฐานข้อมูลนักออกแบบ tcdcconnect.com นำา
เสนอข้อมูลและตัวิอย่างผลงานของนักออกแบบ

- ฐานข้อมูลวัิสดุี material.tcdc.or.th รึวิบรึวิม
ข้อมูลวิัสดีุไที่ยและต่างปรึะเที่ศ

- จำัดีที่ำานิตยสารึรึายเดืีอน “คีิดี” จำัดีที่ำารึายงาน 
“CEA Outlook” เพื�อนำาเสนอผลงานวิิจำัยเก่�ยวิกับ 
การึพัฒนาเศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ี และจัำดีที่ำารึายงาน 
สรึุป Trend 2021: Reform this Moment ในรึูป
แบบ eBook 

ยทุำธศ�สตร์ หมวดหม้่ ร�ยละเอียด

การึช่วิยเหลือเย่ยวิยาอุตสาหกรึรึม
สร้ึางสรึรึคี์จำากสถานการึณี์โคีวิิดี-19 
ในโคีรึงการึ “CEA Vaccine รึ่วิม
สรึ้างสรึรึคี์ภัูมิคีุ้มกันเศรึษฐกิจำไที่ย”

- จำ้างงานตรึง 6 สาขาอาช่พ รึวิม 373 คีน เพื�อช่วิย
เย่ยวิยากลุ่มคีนที่ำางานในอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ 

- ดีำาเนินมาตรึการึสง่เสริึมการึขายใหธุ้ิรึกจิำ SME และ
ผูป้รึะกอบการึสรึา้งสรึรึคี ์รึวิมถึงชว่ิยหาชอ่งที่างการึ
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ขายใหม่ ๆ ไปจำนถึงการึให้คีำาปรึึกษา โดียสามารึถ
ช่วิยเหลือ SME ไดี้ปรึะมาณี 900 รึาย 

- จำัดีที่ำาหลักสูตรึออนไลน์ในชื�อ CEA Online  
Academy เก่�ยวิกับที่ักษะจำำาเป็นสำาหรึับการึที่ำางาน
และปรึะกอบธิุรึกิจำในอนาคีต 

2. พัฒน�พื�นท่ีำ
สร��งสรรค์และ
กลไกสนับสนุน
ธรุกิจัสร��งสรรค์

การึจำัดีเที่ศกาลงานออกแบบ 
(Design Week)

- จำัดีเที่ศกาลงานออกแบบเช่ยงใหม่ 2562 (CMDW 
2019) รึะหวิ่าง วิันที่่� 7 - 15 ธิ.คี. 2562 โดียม่ผู้เข้า
ชมงาน / ผูเ้ขา้รึว่ิมกจิำกรึรึม 123,616 คีน สามารึถ
สรึ้างมูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำไดี้ 1,533.51 ล้านบาที่

- จำัดีเที่ศกาลงานออกแบบกรึุง เที่พฯ 2563  
(BKKDW2020) รึะหวิ่างวิันที่่� 1 - 9 ก.พ. 2563 ม่ผู้
เข้าชมงาน/เข้ารึ่วิมกิจำกรึรึม 370,504 คีน สามารึถ
สรึ้างมูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำไดี้ 305.89 ล้านบาที่

การึขยายสำานักงานฯ ในภัูมิภัาคี - เปิดีให้บรึิการึสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ ขอนแก่น โดียจำัดีพิธิ่เปิดีศูนย์ฯ เมื �อ
วิันที่่� 19 ม่.คี. 2563

- จำดัีตัง้สำานกังานสง่เสรึมิเศรึษฐกจิำสรึา้งสรึรึคี ์สงขลา 
โดียมพ่ิธิ่เปิดีโคีรึงการึวิันที่่� 10 ก.ย. 2563 และม่การึ
จำัดีกิจำกรึรึมและนิที่รึรึศการึเป็นเวิลา 17 วิัน ม่ผู้เข้า
รึ่วิมชมงาน 21,715 คีน พรึ้อมช่วิยสนับสนุนให้รึ้าน
คี้าในย่านม่ยอดีขายเพิ�มขึ้น 20 - 30%

สรึ้างเคีรึือข่ายย่านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ปรึะเที่ศไที่ย (TCDN)

- สร้ึางแพลตฟอรึ์มสำาหรึับทีุ่กจำังหวิัดีที่่�ม่ศักยภัาพ
และม่สินที่รึัพย์ที่่�สามารึถต่อยอดีไดี้ เพื�อพัฒนาให้
กลายเปน็ยา่นเศรึษฐกจิำสร้ึางสรึรึคี โดียในป ี2563 ม่
เคีรึือข่ายที่่�ผ่านการึคีัดีเลือก 57 พื้นที่่� ใน 28 จำังหวิัดี

พัฒนาย่านเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ - จำัดีที่ำาสรึุปข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวิที่างการึพัฒนา
ยา่นเศรึษฐกจิำสร้ึางสรึรึคี ์ตามพืน้ที่่�เปา้หมายเพื�อการึ
พัฒนาเป็นย่านนำารึ่อง จำำานวิน 15 จำังหวิัดีเสรึ็จำสิ้น

พัฒนาศักยภัาพธิุรึกิจำในพื้นที่่� 
(Made in Charoenkrung)

- ม่ผูป้รึะกอบการึเขา้รึว่ิม 11 รึาย และนกัออกแบบนกั
สรึ้างสรึรึคี์ 10 รึาย โดียเกิดีสินคี้าและบรึรึจำุภััณีฑิ ์
ใหม่ 12 รึ้าน และสถานที่่�น่าสนใจำเพิ�ม 1 แห่ง

โคีรึงการึเคีรืึอข่ายเมืองสร้ึางสรึรึค์ี
ของยูเนสโก (UNESCO CREATIVE 
CITIES NETWORK)

โคีรึงการึนำาเสนอกรุึงเที่พฯ เขา้ร่ึวิมเปน็สมาชกิเคีรืึอ
ข่ายเมืองสรึ้างสรึรึคี์ด้ีานการึออกแบบ (City of  
Design) ของยูเนสโก ซัึ�งกรุึงเที่พฯ ได้ีรึับเลือกให้
เข้าร่ึวิม ม่การึรึายงานให้ พล.อ.ปรึะยุที่ธ์ิ จำันที่ร์ึ
โอชา นายกรึัฐมนตรึ่ รึับที่รึาบ วิันที่่� 11 ธิ.คี. 2562 
ณี ที่ำาเน่ยบรึัฐบาล

พัฒนาทีุ่นวิัฒนธิรึรึมที่้องถิ�น
สู่การึสรึ้างสรึรึคี์ตรึาสัญลักษณี์ 
(Storytelling To Branding)

โคีรึงการึจำดัีที่ำาชดุีองค์ีคีวิามรู้ึสนิที่รัึพยข์องพืน้ที่่� และ
การึถา่ยที่อดีเรึื�องรึาวิพเิศษของของพืน้ที่่� เรึิ�มดีำาเนนิ
การึตั้งแต่เดีือน ก.พ. 2563 ถึงปัจำจำุบัน ใน 5 จำังหวิัดี
4 ภัูมิภัาคีที่ั�วิปรึะเที่ศไดี้แก่ ปัตตาน่ ลำาพูน สกลนคีรึ 
สุโขที่ัย และสงขลา
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ยทุำธศ�สตร์ หมวดหม้่ ร�ยละเอียด

การึสง่เสรึมิและพฒันาแหลง่บม่เพาะ
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์

การึจำัดีตั ้งแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ที่่�เป็นสถาบันการึศึกษา
เคีรึือข่ายที่ั�วิปรึะเที่ศ (miniTCDC)

- การึใหบ้รึกิารึแหล่งบม่เพาะธิรุึกจิำสรึา้งสรึรึคีท์ี่ัง้เชงิ
พื ้นที่่ �และดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม 43 แห่ง ที่่ �รึองรึับ    
ผู้ใช้บรึิการึมากกวิ่า 230,577 คีน/คีรึั้ง 

- จำำานวินนักศึกษาและบุคีลากรึที่างการึศึกษาที่่�เข้า
ใช้บรึิการึ miniTCDC 38 แห่ง มากกวิ่า 8,432 คีน
พรึอ้มขยายเคีรึอืขา่ยแหลง่บม่เพาะธิรุึกจิำสรึา้งสรึรึคี์
ในสถาบันการึศึกษาส่วินภูัมิภัาคี ในเชิงดิีจำิที่ัล
แพลตฟอรึ์ม คีือ miniTCDC Link เพิ�มขึ้นอ่ก 8 แห่ง 

3. สง่เสรมิ 
ก�รยกระดับ
คว�มคิดและทัำกษะ
สร��งสรรค์ให�กับ
คนไทำย

การึจำัดีกิจำกรึรึมหลักสูตรึสำาหรึับ
เยาวิชนสู่การึเป็นผู้ปรึะกอบการึ
สรึ้างสรึรึคี์ (Creative Career 2020)

- จำัดีที่ำาคีอรึ์สออนไลน์ Creative Careers 2020 
“The Future of Jobs” ที่ักษะที่่�ตลาดีงานที่ั�วิโลก
ต้องการึปี 2020 ม่ผู้เรึ่ยนจำำานวิน 3,579 รึาย และ
ม่ผู้ฟังผ่าน Podcast CEA x Future Trends 
powered by ออฟฟิศ 0.4 จำำานวิน 4,658 รึาย

การึจำัดีกิจำกรึรึม นิที่รึรึศการึ และการึ
บรึรึยาย

- จำัดีนิที่รึรึศการึและกิจำกรึรึมเสวินา “ZOORIGAMI 
จำากกรึะดีาษรึไ่ซัเคิีลสูผ่ลงานรึกัษโ์ลก” รึะหวิา่งวินัที่่� 
8 ต.คี. 2562 - 12 ม.คี. 2563 

- จำัดีที่ำานิที่รึรึศการึ “Tiger City” วิันที่่� 3 ม่.คี. 63 
- 21 มิ.ย. 2563 และกิจำกรึรึมปรึะกอบนิที่รึรึศการึ

- จัำดีที่ำานิที่รึรึศการึ “D17/20--Design in Southeast 
Asia ฝรัึ�งเศส ไที่ย อินโดีน่เซ่ัย เว่ิยดีนาม” รึะหว่ิางวัิน
ท่ี่� 10 ม่.คี. - 7 มิ.ย. 2563 

- จัำดีที่ำานิที่รึรึศการึ “ออกแบบ บำาบัดี treat me ten-
der” รึะหว่ิางวัินท่ี่� 21 ก.คี. - 27 ก.ย. 2563

- จำัดีแสดีงผลงาน “Covid-19 Innovation Show-
case” รึะหวิ่างวิันที่่� 28 ก.คี. - 27 ก.ย. 2563

- จำัดีกิจำกรึรึมสัมมนาเชิงปฏิบัติการึ “Mask for ER” 
ในวิันที่่� 14 ม่.คี. 2563 

สร้ึางเคีรึือข่ายคีวิามร่ึวิมมือกับหน่วิย
งานภัาคีรึัฐและเอกชน ที่ั้งในและต่าง
ปรึะเที่ศ เพื�อแลกเปล่�ยนคีวิามรู้ึและ
คีวิามรึ่วิมมือในการึพัฒนาเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์

- ลงนามบนัที่กึขอ้ตกลงคีวิามรึว่ิมมอื (MOU) ในดีา้น
การึส่งเสรึิมคีวิามเชื�อมั�นและพัฒนาศักยภัาพธิุรึกิจำ
สรึา้งสรึรึค์ีของปรึะเที่ศ รึว่ิมกบัหนว่ิยงาน 2 แหง่ของ
ฮ่องกง  ณี ที่ำาเน่ยบรึัฐบาล เมื�อวิันที่่� 29 พ.ย. 2562 

- ลงนาม MOU วิ่าดี้วิยการึส่งเสรึิมและพัฒนา
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ดี้วิยต้นทีุ่นที่างวิัฒนธิรึรึม รึ่วิม
กบั องคีก์ารึบรึหิารึการึพฒันาพืน้ที่่�เพื�อการึที่อ่งเที่่�ยวิ
อยา่งยั�งยนื (องค์ีการึมหาชน) เมื�อวัินที่่� 25 ม.ิย. 2563

- รึ่วิมโคีรึงการึเปิดีตัวิ “ช่องคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์และ
นวิัตกรึรึมแห่งเอเช่ย” (ACIC) ที่าง Youtube ซัึ�ง
เป็นคีวิามรึ่วิมมือรึะหวิ่างหน่วิยงาน 7 แห่งที่ั�วิเอเช่ย 
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การึจำัดีที่ำาฐานข้อมูลอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์

- จำัดีที่ำาและบริึหารึจัำดีการึฐานข้อมูลอุตสาหกรึรึม
สร้ึางสรึรึคี์ของปรึะเที่ศ โดียเผยแพรึ่ผ่านเวิ็บไซัต์ 
https://data.cea.or.th และ http://www.cea.or.th

4. พัฒน�ข�อมล้
ส�รสนเทำศเพ่ือ
ก�รยกระดับ
อตุส�หกรรม
สร��งสรรค์ของไทำย

การึจำัดีที่ำาแผนพัฒนาอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์รึายสาขา

- จำดัีที่ำาแผนพฒันาอตุสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขา 
3 สาขา คีือ ศิลปะการึแสดีง ที่ัศนศิลป์ และ ดีนตรึ่

- เข้าร่ึวิมงาน iSee Design 2019 ท่ี่�ไต้หวัิน เมื�อวัินท่ี่� 
22 - 26 ต.คี. 2562 

- เข้าร่ึวิมงาน 5th Wuhan Design Biennale และ 
2019 Wuhan Design Day ปรึะเที่ศจ่ำน เมื�อวัินท่ี่� 31 
ต.คี. - 3 พ.ย. 2562

- เข้าร่ึวิมงาน International Design Forum Chengdu  
2019 ปรึะเที่ศจ่ำน เมื�อวัินท่ี่� 7 - 10 พ.ย. 2562 
 
- เขา้ร่ึวิมงาน 2019 Taiwan International Student  
Design Competition Award Ceremony ที่่�ไต้หวินั 
เมื�อวิันที่่� 4 - 7  ธิ.คี. 2562

การึพัฒนาดีัชน่ช่้วิัดีดี้านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ของไที่ย

- พัฒนาดีัชน่ช่้วิัดีดี้านเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ของ
ปรึะเที่ศไที่ยและเชื�อมโยงกับดีัชน่สากล โดียในปี 
2563 สศส. ไดี้จำัดีที่ำาข้อเสนอและแนวิที่างการึจำัดี
เก็บ Thailand Creativity Index แล้วิเสรึ็จำและ
เผยแพรึ่ผ่านที่างเวิ็บไซัต์ https://data.cea.or.th 
โดียม่แนวิที่างการึจำัดีเก็บ 6 มิติ รึวิม 32 ตัวิช่้วิัดี

การึพัฒนารึะบบสำานักงาน
อิเล็กที่รึอนิกส์ (e-Office)

การึขับเคีลื�อนองคี์กรึสู่การึเป็น 
Agile organization

การึจำัดีที่ำาแผนดีำาเนินธิุรึกิจำอย่าง
ต่อเนื�อง (BCP)

- พัฒนารึะบบสำานักงานอิเล็กที่รึอนิกส์ (e-Office) 
คีรึบที่ั้ง 3 รึะบบ เพื�อให้สามารึถใช้งานไดี้สมบูรึณี์ 
โดียเฉพาะในช่วิงการึแพรึ่รึะบาดีของโคีวิิดี-19 

- พัฒนารึะบบบริึหารึที่รัึพยากรึบุคีคีล รึวิมถึงม่การึจัำดี
ที่ำารึะเบ่ยบ ข้อบังคัีบ หลักเกณีฑ์ิ ต่าง ๆ  ท่ี่�สอดีรัึบการึ
บริึหารึองค์ีกรึยุคีใหม่

- จัำดีที่ำาแผนดีำาเนินธุิรึกิจำอย่างต่อเนื�อง สำาหรัึบการึ
บริึหารึคีวิามพร้ึอมต่อสภัาวิะวิิกฤต (BCP) เพื�อให้สอดี 
คีล้องตามมติคีณีะรัึฐมนตร่ึ เมื�อวัินท่ี่� 31 ม่.คี. 2563 

5. พัฒน�ศกัยภ�พ
ส้อ่งค์กรหลักในก�ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจั
สร��งสรรค์

- ปรัึบแผนการึพัฒนาที่รัึพยากรึบุคีคีลปรึะจำำาปี เป็นการึ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการึนอกสถานท่ี่� วัินท่ี่� 2 - 4 ส.คี. 2563

- จำัดีหลักสูตรึอบรึม “คีรึ่ เอ เที่ศน์ #2” หัวิข้อ“การึ
สรึ้างสุขในการึที่ำางาน”โดียพรึะมหาวิ่รึพล วิ่รึญาโณี
เมื�อวิันที่่� 12 มิ.ย. 2563

- ส่งบุคีลากรึเข้าอบรึมหลักสูตรึต่าง ๆ ท่ี่�เก่�ยวิข้องกับ
การึพัฒนาปรึะสิที่ธิิภัาพการึที่ำางาน 

การึเพิ�มปรึะสิที่ธิิภัาพการึปฏิบัติงาน
ของบุคีลากรึ และสร้ึางรึะบบการึ
บรึิหารึงานที่่�ม่คีุณีภัาพและม่
ธิรึรึมาภัิบาล
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09
รายงานการวเิคราะห์
ด้านภารกิจหลัก
ของสำานักงานฯ 

วเิคร�ะห์คว�มสำ�เรจ็ัของโครงก�รต�มแผู้นก�รปฏิบัติง�นประจัำ�
ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563

ผลการึเบิกจำ่ายปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 2563 คีิดีเป็นรึ้อยละ 97.78 (รึวิมผูกพันสัญญา) และเมื �อพิจำารึณีาจำากผลผลิตของ
โคีรึงการึตามแผนปฏิบัติการึ ซัึ �งสามารึถดีำาเนินการึไดี้ตามตัวิช่ ้วิัดีและคี่าเป้าหมายที่่�กำาหนดีไวิ้ที่ั ้ง 17 โคีรึงการึ และม่เงิน
เหลือจำ่าย จำึงคีำานวิณีผลการึปรึะเมินเป็น รึ้อยละ 100

หน่วิย : บาที่

เบิกจั�่ย

จัำ�นวน จัำ�นวน จัำ�นวน จัำ�นวน ร�อยละร�อยละ ร�อยละ ร�อยละ

ผู้ก้พันสญัญ� รวม

280,836,500 228,931,410.67 45,677,875.70 274,609,286.37 6,227,213.63 81.52 16.26 97.78 2.22

งบประม�ณรวม

ก�รใช�จั�่ยเงิน
งบประม�ณคงเหลือ
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ผู้ลก�รเบิกจั�่ยงบประม�ณ ประจัำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2563 
(ณ 30 ก.ย. 2563)

หน่วิย : ล้านบาที่

ภาพรวม

เบิกจ่าย
275 ลบ.

(98%)

เบิกจ่าย
67 ลบ.
(100%)

เบิกจ่าย
55 ลบ.
(100%)

เบิกจ่าย
153 ลบ.

(96%)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน ค่าใช้จ่ายภารกิจ

รฐับ�ล ล��นบ�ทำแผู้น สศส. % ล��นบ�ทำ %

1. บุคล�กร

2. ดำ�เนินง�น

3. ภ�รกิจ

รวมทั้งสิ้น

67.0965

54.9469

158.7931

280.8365 96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

96%

98%

0.3090

0.1126

5.7988 4

6.2204 2

-

-

66.7875

54.8343

152.9943

274.6161

96%

งบประม�ณรวม วงเงินท่ีำได�รบัอนุมัติ
เป� �หม�ยเบิกจั�่ย เบิกจั�่ยรวมผู้ก้พันสญัญ� คงเหลือ
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ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 1 
พัฒน�คว�มส�ม�รถของ
ผู้้�ประกอบก�รและธรุกิจั
สร��งสรรค์

1. ผู้ปรึะกอบการึชุมชนและ SME 
ไดีร้ึบัการึบม่เพาะเชงิลกึการึพฒันา
ผลติภัณัีฑ์ิ บรึรึจุำภัณัีฑ์ิ และคุีณีภัาพ
มาตรึฐาน 200 รึาย

1. ผู้ปรึะกอบการึธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
และ SMEs ได้ีรึับองค์ีคีวิามรู้ึดี้าน
การึพัฒนาผลิตภััณีฑ์ิ และพัฒนา
ศักยภัาพให้ม่ข่ดีคีวิามสามารึถ
ที่างการึแข่งขันที่่�สูงขึ้น 3,000 คีน

2. ผู้ปรึะกอบการึชุมชนได้ีรึับการึ
ถา่ยที่อดีคีวิามรึูธ้ิรุึกจิำ กรึะบวินการึ
คีิดีเชิงออกแบบ และเที่คีนิคีงาน
ฝีมือช่าง 800 รึาย

2. กิจำกรึรึมแสดีงผลงานและขยาย
โอกาสที่างธุิรึกิจำให้กับสินค้ีาและ
บรึิการึของผู้ปรึะกอบการึ SME 
1 คีรึั้ง

3. ผลิตภััณีฑิ์ผ่านการึยกรึะดีับ 50 
ผลิตภััณีฑิ์

4. SME ม่รึายไดี้เพิ�มขึ้น 26%

1. ผู้ปรึะกอบการึชุมชนและ SME 
ไดีร้ึบัการึบม่เพาะเชงิลกึการึพฒันา
ผลติภัณัีฑ์ิ บรึรึจุำภัณัีฑ์ิ และคุีณีภัาพ
มาตรึฐาน 221 รึาย

1. ผู้ปรึะกอบการึธุิรึกิจำสรึ้างสรึรึค์ี
และ SMEs ได้ีรึับองค์ีคีวิามรู้ึดี้าน
การึพัฒนาผลิตภััณีฑ์ิ และพัฒนา
ศักยภัาพให้ม่ข่ดีคีวิามสามารึถ
ที่างการึแข่งขันที่่�สูงขึ้น 4,765 คีน

2. ผู้ปรึะกอบการึชุมชนไดี้รึับการึ
ถา่ยที่อดีคีวิามรึูธ้ิรุึกจิำ กรึะบวินการึ
คีิดีเชิงออกแบบ และเที่คีนิคีงาน
ฝีมือช่าง 6,378 รึาย

2. กิจำกรึรึมแสดีงผลงานและขยาย
โอกาสที่างธุิรึกิจำให้กับสินค้ีาและ
บรึิการึของผู ้ปรึะกอบการึ SME
1 คีรึั้ง

3. ผลติภัณัีฑิผ์า่นการึยกรึะดีบั 134 
ผลิตภััณีฑิ์

4. SME ม่รึายไดี้เพิ�มขึ้น 44.76%

1.  โคีรึงการึพัฒนาคีุณีภัาพมาตรึฐาน
สินคี้าและบรึิการึ

2. โคีรึงการึยกรึะดีับคีุณีภัาพ
มาตรึฐานสินคี้าและบรึิการึ
: วิิสาหกิจำขนาดีย่อม

ยทุำธศ�สตรแ์ละโครงก�ร ผู้ลก�รดำ�เนินง�นเป� �หม�ยผู้ลผู้ลิต

1. แหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
ที่่�ขยายในภัูมิภัาคีที่ั้งในเชิงพื้นที่่�
กายภัาพ และดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
1 แห่ง

1. แหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
ที่่�ขยายในภัูมิภัาคีที่ั้งในเชิงพื้นที่่�
กายภัาพ และดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
1 แห่ง

2. นิสิต นักศึกษา 
และผู้ปรึะกอบการึที่่� ไดี้รึับการึ
อบรึม 1,700 คีน

2. นิสิต นักศึกษา 
และผู้ปรึะกอบการึที่่� ไดี้รึับการึ
อบรึม 15,057 คีน

3. โคีรึงการึสรึ้างแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์สู่สถาบันการึศึกษาส่วิน
ภัูมิภัาคี (เขตเศรึษฐกิจำพิเศษภัาคี
ตะวิันออก - Eastern Economic 
Corridor Development: EEC)
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1. คีวิามพึงพอใจำของผู้ใช้บรึิการึ
แหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
รึ้อยละ 80

1.  ผู้ ใช้บรึิการึไดี้รึับปรึะโยชน์  
และคีวิามพึงพอใจำจำากแหล่งบ่ม
เพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ที่ั้งเชิงพื้นท่ี่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม   
ไม่น้อยกวิ่ารึ้อยละ 80

1. แหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
ที่่�ขยายในภัูมิภัาคีที่ั้งในเชิงพ้ืนที่่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
5 แห่ง

2. ผู้ใช้บรึิการึแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ 150,000 คีน

2. ผู้ใช้บรึิการึแหล่งบ่มเพาะธุิรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ 166,258 คีน

2 .  จำำ านวินผู้ เข้ า ถึ ง และ ไ ด้ี รึั บ
ปรึะโยชน์จำากองค์ีคีวิามรู้ึดี้านการึ
ออกแบบและคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์ 
ไม่น้อยกวิ่า 150,000 คีน/คีรึั้ง

2. ผู้ใช้บรึิการึที่่�ไดี้รึับปรึะโยชน์
และคีวิามพึงพอใจำจำากแหล่งบ่ม
เพาะธุิรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ีที่ั้งเชิงพื้นที่่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
รึ้อยละ 80

1. คีวิามพึงพอใจำของผู้ใช้บรึิการึ
แหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์
รึ้อยละ 85.1

1 .  ผู้ ใช้บรึิการึไดี้ รึับปรึะโยชน์  
และคีวิามพึงพอใจำจำากแหล่งบ่ม
เพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ ที่ั้งเชิงพื้นที่่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม 
รึ้อยละ 85.01

1. แหล่งบ่มเพาะธุิรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ี
ที่่�ขยายในภัูมิภัาคีที่ั้งในเชิงพ้ืนที่่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
8 แห่ง

2 . จำำ า น วินผู้ เข้ า ถึ ง แ ล ะ ไ ดี้ รึั บ
ปรึะโยชน์จำากองค์ีคีวิามรู้ึดี้านการึ
ออกแบบและคีวิามคีิดีสรึ้างสรึรึคี์ 
230,577 คีน/คีรึั้ง

2. ผู้ ใช้บริึการึท่ี่�ได้ีรึับปรึะโยชน์
และคีวิามพึงพอใจำจำากแหล่งบ่ม
เพาะธุิรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ีที่ั้งเชิงพื้นที่่�
กายภัาพและดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
รึ้อยละ 85

4. โคีรึงการึสรึ้างแหล่งบ่มเพาะ
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ กรึุงเที่พฯ

5. โคีรึงการึพัฒนาศูนย์กลาง
การึรึวิบรึวิมข้อมูลเพื�อสนับสนุน
เศรึษฐกิจำสร้ึางสรึรึค์ีและการึสร้ึาง
นวัิตกรึรึม (กรุึงเที่พฯ)

6. โคีรึงการึสรึ้างแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ส่วินภัูมิภัาคี (miniTCDC)

1. เคีรืึอขา่ยคีวิามรึว่ิมมอืพฒันาการึ
ออกแบบและธุิรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ีกับ 
องค์ีกรึท้ัี่งในปรึะเที่ศและต่างปรึะเที่ศ 
2 เคีรึือข่าย

1. เคีรึอืขา่ยคีวิามรึว่ิมมอืพฒันาการึ
ออกแบบและธุิรึกิจำสร้ึางสรึรึค์ี
กับองคี์กรึที่ั้งในปรึะเที่ศและต่าง
ปรึะเที่ศ 3 เคีรึือข่าย ไดี้แก่ Hong 
Kong Trade Development 
Council (HKTDC), Hong Kong 
Design Centre (HKDC) และ
สำานักงานศิลปวัิฒนธิรึรึมร่ึวิมสมัย 
และองค์ีการึบริึหารึการึพฒันาพืน้ที่่�
พเิศษเพื�อการึที่อ่งเที่่�ยวิอยา่งยั�งยนื 
(องคี์การึมหาชน) 

7. โคีรึงการึส่งเสรึิมคีวิามเชื�อมั�นและ
พัฒนาศักยภัาพธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ของ
ปรึะเที่ศ
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1. สถาบันอุดีมศึกษาที่่�เยาวิชนไดี้
รึับการึพัฒนาสู่การึเป็น Smart 
Citizen ดี้วิยกรึะบวินการึคีิดีเชิง
สรึ้างสรึรึคี์ 5 แห่ง

2. จำังหวิัดีที่่�ม่การึนำาทุี่นวิัฒนธิรึรึม
ท้ี่องถิ�นมาพัฒนาเป็น Story-  
telling ท่ี่�สามารึถพัฒนาเป็นแบรึนด์ี
ของสินค้ีาและบริึการึ 5 จัำงหวัิดี

1. สถาบันอุดีมศึกษาที่่�เยาวิชนได้ี
รึับการึพัฒนาสู่การึเป็น Smart 
Citizen ดี้วิยกรึะบวินการึคีิดีเชิง
สรึ้างสรึรึคี์ 5 แห่ง

2. จำังหวัิดีที่่�ม่การึนำาทุี่นวัิฒนธิรึรึม
ท้ี่องถิ�นมาพัฒนาเป็น Story-  
telling ท่ี่�สามารึถพัฒนาเป็นแบรึนด์ี
ของสินค้ีาและบริึการึ 5 จัำงหวัิดี

1 0 .  โ คี รึ ง ก า รึ พั ฒ น า ต้ น ทีุ่ น
วิัฒนธิรึรึมที่้องถิ�นสู่การึสรึ้างสรึรึคี์
ตรึาสัญลักษณี์ 
(Storytelling to Branding)

ยทุำธศ�สตรแ์ละโครงก�ร ผู้ลก�รดำ�เนินง�นเป� �หม�ยผู้ลผู้ลิต

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 2 
พัฒน�พื�นท่ีำสร��งสรรค์
และกลไกสนับสนุนธรุกิจั
สร��งสรรค์

1. พื้นที่่�พัฒนาสู่เมืองสรึ้างสรึรึคี์
10 พื้นที่่�

2. เที่ศกาลงานออกแบบ 1 คีรึั้ง

3. ต้นแบบการึพัฒนาเมือง
สร้ึางสรึรึค์ี 2 ต้นแบบ

4. เคีรืึอข่ายเมืองสร้ึางสรึรึค์ีที่ั้งใน
และต่างปรึะเที่ศ 6 เคีรึือข่าย

1. พื้นที่่�ต้นแบบย่านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ 1 แห่ง

1. พื้นที่่�ต้นแบบย่านเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ 1 แห่ง

2. สร้ึางเคีรืึอข่ายเมืองสร้ึางสรึรึค์ี 
ในที่้องถิ�นและสากล 1 คีรึั้ง

3. เอกสารึ Portfolio นำาเสนอ
ศักยภัาพเมืองสรึ้างสรึรึคี์ 10 พื้นที่่�

1. พื้นที่่�พัฒนาสู่เมืองสรึ้างสรึรึคี์
10 พื้นที่่�

2. เที่ศกาลงานออกแบบ 1 คีรึั้ง

3. ต้นแบบการึพัฒนาเมือง
สร้ึางสรึรึค์ี 2 ต้นแบบ

4. เคีรืึอข่ายเมืองสร้ึางสรึรึค์ีที่ั้งใน
และต่างปรึะเที่ศ 6 เคีรึือข่าย

2. สร้ึางเคีรืึอข่ายเมืองสร้ึางสรึรึค์ี 
ในที่้องถิ�นและสากล 1 คีรึั้ง

3. เอกสารึ Portfolio นำาเสนอ
ศักยภัาพเมืองสรึ้างสรึรึคี์ 10 พื้นที่่�

8. โคีรึงการึเพิ�มพืน้ที่่�เมอืงสรึา้งสรึรึคี์

9. โคีรึงการึพัฒนาและส่งเสรึิมย่าน
เศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
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1. จำัดีงานเที่ศกาลออกแบบ 1 
เที่ศกาล

1 . ก า รึ จำั ดี กิ จำ ก รึ รึ ม ส่ ง เ ส ริึ ม
บรึรึยากาศแหง่คีวิามคีดิีสรึา้งสรึรึคี์
และนำ า เสนอผลงานคีวิามคีิดี
สรึ้างสรึรึคี์ (Creative Industry 
Fair) 3 คีรึั้ง

2. จำำานวินผู้เข้ารึ่วิมกิจำกรึรึมและ
เข้าถึงข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์  
120,000 รึาย

3. มูลค่ีาที่างเศรึษฐกิจำไม่น้อยกว่ิา 
900 ล้านบาที่

1. จำัดีงานเที่ศกาลออกแบบ 1 
เที่ศกาล

1 . ก า รึ จัำ ดี กิ จำ ก รึ รึ ม ส่ ง เ ส ริึ ม
บรึรึยากาศแหง่คีวิามคีดิีสรึา้งสรึรึคี์
และนำ า เสนอผลงานคีวิามคีิดี
สร้ึางสรึรึคี์ (Creative Industry 
Fair) 5 คีรึั้ง

2. จำำานวินผู้เข้าร่ึวิมกิจำกรึรึมและ
เข้าถึงข้อมูลออนไลน์และออฟไลน์  
120,000 รึาย

3. มูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำ 
1,533.51 ล้านบาที่

12. โ คี รึ ง ก า รึ พั ฒ น า ต่ อ ย อ ดี
อุ ตสาหกรึรึมสรึ้ า งสรึ รึคี์ และ
บรึิการึกลุ่มที่่องเท่ี่�ยวิเชิงสุขภัาพ
ที่่�ม่ศักยภัาพสูง (กิจำกรึรึมเที่ศกาล
คีวิามคิีดีสร้ึางสรึรึค์ีเพื�อส่งเสริึม
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ภัาคีเหนือตอนบน)

11. โคีรึงการึมหกรึรึมงานยกรึะดัีบ
คีณุีภัาพอตุสาหกรึรึมสรึา้งสรึรึคีไ์ที่ย 
(Creative Industry Fair)

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 3
สง่เสรมิก�รยกระดับ
คว�มคิดและทัำกษะ
สร��งสรรค์ให�กับคนไทำย

1. นักเรึ่ยน นักศึกษา ไดี้รึับการึ 
เตรึ่ ยมคีวิามพรึ้ อมสู่ ก ารึ เป็น 
ผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึค์ีรุ่ึนใหม่
 1,500 คีน

1. นักเร่ึยน นักศึกษา ไดี้รัึบการึ 
เต ร่ึยมคีวิามพรึ้ อมสู่ ก ารึ เป็น 
ผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึค์ีรุ่ึนใหม่  
7,770 คีน ผ่าน CEA Online 
Academy 3,112 คีน และ  
Podcast 4,658 คีน

13.  โคีรึงการึสรึ้างคีวิามพรึ้อมให้
เยาวิชนในการึปรึะกอบธิุรึกิจำ 
(กิจำกรึรึมเตรึ่ยมคีวิามพรึ้อมนักเรึ่ยน
/นักศึกษาสู่การึเป็นผู้ปรึะกอบการึ
สรึ้างสรึรึคี์รึุ่นใหม่)

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 4 
พัฒน�ข�อม้ลส�รสนเทำศ
เพ่ือยกระดับอตุส�หกรรม
สร��งสรรค์ของไทำย

1. SME ผู้ปรึะกอบการึชุมชน  
ผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึคี์ และ
บุคีคีลที่ั�วิไปท่ี่�สนใจำสามารึถเข้าถึง
องคี์คีวิามรึู้ผ่านช่องที่างออนไลน์
แ ล ะออฟ ไลน์  แ ล ะนำ า ไ ป ใช้
ปรึะโยชนใ์นการึพฒันาและตอ่ยอดี
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ไดี้ 100,000 รึาย

1. SME ผู้ปรึะกอบการึชุมชน  
ผู้ปรึะกอบการึสรึ้างสรึรึคี์ และ
บุคีคีลที่ั�วิไปท่ี่�สนใจำสามารึถเข้าถึง
องคี์คีวิามรึู้ผ่านช่องที่างออนไลน์
แ ล ะออฟ ไลน์  แ ล ะนำ า ไ ป ใ ช้
ปรึะโยชนใ์นการึพฒันาและตอ่ยอดี
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ไดี้ 118,992 รึาย

14. โคีรึงการึยกรึะดีับข้อมูลเพื�อ SME 
(กิจำกรึรึมฐานข้อมูลสนับสนุนธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์)
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1. รึายงานปรึะเมินผลสัมฤที่ธ์ิิและ
คีวิามคีุ้มคี่าฯ 1 ฉบับ (ปรึะเมิน
มูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำและสังคีม รึาย
ไดี้ผู้ปรึะกอบการึที่่�เพิ�มขึ้น รึวิมถึง
ผลติภััณีฑิใ์หมแ่ละการึเกดิีธุิรึกรึรึม
ภัายหลังไดี้รึับการึพัฒนาศักยภัาพ
ปรึะเมินปรึะโยชน์และคีวิามพึง
พอใจำที่่�ผู้รึับบรึิการึไดี้รึับ)

2. ผู้ปฏิบัติงานไม่น้อยกวิ่ารึ้อยละ
50 ได้ีรัึบการึฝึกอบรึม สัมมนา ท้ัี่ง
ในส่วินของหลักสูตรึพ้ืนฐานหรืึอ
หลักสูตรึเฉพาะที่างใน ปีงบปรึะมาณี
พ.ศ. 2563 อย่างน้อยคีนละ 1 คีรึั้ง

1. ผู้ปฏิบัติงานทีุ่กคีนไดี้เข้ารึ่วิม 
ฝึกอบรึมที่ักษะการึที่ำางานเป็นที่่ม
และ/หรึือไดี้เพิ�มเติมคีวิามรึู้ในการึ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยคีนละ 1 คีรึั้ง

1. รึายงานปรึะเมินผลสัมฤที่ธิิ์และ
คีวิามคีุ้มคี่าฯ 1 ฉบับ (ปรึะเมิน
มูลคี่าที่างเศรึษฐกิจำและสังคีม รึาย
ไดี้ผู้ปรึะกอบการึที่่�เพิ�มขึ้น รึวิมถึง
ผลติภััณีฑิใ์หมแ่ละการึเกดิีธุิรึกรึรึม
ภัายหลังไดี้รึับการึพัฒนาศักยภัาพ
ปรึะเมินปรึะโยชน์และคีวิามพึง
พอใจำที่่�ผู้รึับบรึิการึไดี้รึับ)

2. ผู้ปฏิบัติงานรึ้อยละ 100 ไดี้รึับ
การึฝึกอบรึม สัมมนา ที่ั้งในส่วิน
ของหลักสูตรึพื้นฐานหรึือหลักสูตรึ
เฉพาะที่างในปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 
2563 อย่างน้อยคีนละ 1 คีรึั้ง

1. ผู้ปฏิบัติงานทีุ่กคีนไดี้เข้ารึ่วิม
ฝึกอบรึมที่ักษะการึที่ำางานเป็นที่่ม
และ/หรึือไดี้เพิ�มเติมคีวิามรึู้ในการึ
ปฏิบัติงานอย่างน้อยคีนละ 1 คีรึั้ง

16. โคีรึงการึแผนพัฒนาบุคีลากรึของ
สำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์ 
(องคี์การึมหาชน) ปรึะจำำาปีงบปรึะมาณี 
พ.ศ. 2563

17. โคีรึงการึปรึะเมินผลสัมฤที่ธิิ์และคีวิาม
คีุ้มคี่าของสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำ
สร้ึางสรึรึคี ์(องคีก์ารึมหาชน) ปงีบปรึะมาณี 
พ.ศ. 2563

ยทุำธศ�สตรแ์ละโครงก�ร ผู้ลก�รดำ�เนินง�นเป� �หม�ยผู้ลผู้ลิต

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 5 
พัฒน�ศกัยภ�พ
ส้อ่งค์กรหลักในก�ร
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจั
สร��งสรรค์

1. รึา่งแผนอตุสาหกรึรึมสร้ึางสรึรึคี์
รึายสาขา (กลุ่ม Creative Originals) 
1 ฉบับ

2 . ฐ า น ข้ อ มู ล อุ ต ส า ห ก รึ รึ ม
สร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขา (กลุ่ม Creative 
Originals) 1 กลุ่ม

2 . ฐ า น ข้ อ มู ล อุ ต ส า ห ก รึ รึ ม
สร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขา (กลุ่ม Creative 
Originals) 1 กลุ่ม

2 . ฐ า น ข้ อ มู ล อุ ต ส า ห ก รึ รึ ม
สร้ึางสรึรึค์ีรึายสาขา (กลุ่ม Creative 
Originals) 1 กลุ่ม

15. โคีรึงการึวิิจัำยเพื�อพัฒนาอุตสาหกรึรึม
สร้ึางสรึรึค์ีรึานสาขา (ปี 2563 จัำดีที่ำา 1 กลุ่ม 
ม่ 3 สาขาย่อยได้ีแก่ศิลปะการึแสดีง ทัี่ศน
ศิลป์และดีนตร่ึ)
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10-11
รายงานการวเิคราะห์
ด้านการเงนิ
รายงานงบการเงนิ

*หม�ยเหตุ: 
เป็นรึายงานการึวิิเคีรึาะห์ดี้านการึเงินและรึายงานงบการึเงิน 
ฉบับนำาส่งสำานักงานการึตรึวิจำเงินแผ่นดีิน (สตง.)
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12
แผนการดำาเนินงาน
ประจำาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

เป� �หม�ยก�รให�บรกิ�ร
หน่วยง�น/ตัวชี�วดั

รวมทัำ�งสิ�น

หน่วยนับ ปี 2563

280.8365

ปี 2564

318.3831

ปี 2565

465.0000ล��นบ�ทำ

งบประม�ณ / ประม�ณก�รร�ยจั�่ยล่วงหน�� 
/ ค่�เป� �หม�ยตัวชี�วดั

เป้าหมายการให้บรกิารหน่วยงานของ สศส. (ตาม พรบ. งบประมาณรายจา่ย)
ผลสัมฤทธิแ์ละประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั : ผู้ประกอบการอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 26

1. ผู้้�ประกอบก�รธรุกิจั
สร��งสรรค์นำ�กระบวนก�ร
คิดเชงิสร��งสรรค์ไปพัฒน�
ธรุกิจัเพ่ือยกระดับคว�ม
ส�ม�รถในก�รแข่งขันของ
สนิค��และบรกิ�รส้ส่�กล

คีน

แห่ง

คีน

6,000

5

200,000

5

200,000

5

200,000

6,000 6,5001) จำำานวินผู้ปรึะกอบการึที่่�ไดี้รึับ
การึพัฒนาศัยกภัาพและนำาคีวิามรูึ้
ไปพัฒนาธิุรึกิจำ

2) จำำานวินแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์ที่ั้งในเชิงกายภัาพและ
ดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์มเพิ�มขึ้น

3) จำำานวินผู้ใช้บรึิการึแหล่งบ่ม
เพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ที่ั้งส่วินกลาง
และส่วินภัูมิภัาคี
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* ฐานข้อมูลอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ ปรึะกอบดี้วิย 15 สาขา ปรึะกอบดี้วิย 1) งานฝีมือและหัตถกรึรึม 2) ศิลปะการึแสดีง 
3) ที่ัศนศิลป์ 4) ภัาพยนตรึ์และวิ่ดีิที่ัศน์ 5) การึพิมพ์ 6) การึกรึะจำายเส่ยง 7) ดีนตรึ่ 8) การึออกแบบ 9) แฟชั�น 10) สถาปัตยกรึรึม 
11) การึโฆษณีา 12) ซัอฟต์แวิรึ์ 13) อาหารึไที่ย 14) การึแพที่ย์แผนไที่ย และ 15) การึที่่องเที่่�ยวิเชิงสรึ้างสรึรึคี์

เป� �หม�ยก�รให�บรกิ�ร
หน่วยง�น/ตัวชี�วดั

รวมทัำ�งสิ�น

หน่วยนับ ปี 2563

280.8365

ปี 2564

318.3831

ปี 2565

465.0000ล��นบ�ทำ

งบประม�ณ / ประม�ณก�รร�ยจั�่ยล่วงหน�� 
/ ค่�เป� �หม�ยตัวชี�วดั

สาขา

แห่ง

รึ้อยละ 

รึ้อยละ

3

15
(ปีเรึิ�มต้น)

7
(ผลสะสม 22)

8
(ผลสะสม 30)

26

80

26

80

26

80

4 34)  จำำานวินฐานข้อมูลอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์* 

5 )  จำ ำ านวินพ ื ้นที่ ่ �ที่ ่ � ไดี ้ รึ ับการึ 
ส่ ง เ ส ริึ ม / พั ฒ น า ใ ห้ เ ป็ น ย่ า น
เศรึษฐก ิจำสรึ ้างสรึรึคี ์ เพ ิ �มข ึ ้น

6) จำำานวินผู้ปรึะกอบการึ SME 
ธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ วิิสาหกิจำเรึิ�มต้น
และผู้ปรึะกอบการึใหม่ ม่รึายไดี้
เฉล่�ยเพิ�มขึ้นภัายหลังไดี้รึับการึ
พัฒนาศักยภัาพและนำาคีวิามรึู้ไป
พัฒนาธิุรึกิจำ

7)  ผูไ้ดีร้ึบับรึกิารึที่่�ไดีร้ึบัปรึะโยชน์
และคีวิามพ ึงพอใจำจำากแหล ่ง
บ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์ที่ั้งเชิง
พื ้นที่่ �และดีิจำิที่ัลแพลตฟอรึ์ม
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โครงก�ร

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 1 พัฒน�คว�มส�ม�รถของ
ผู้้�ประกอบก�รและธรุกิจัสร��งสรรค์

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 2 พัฒน�พื�นท่ีำสร��งสรรค์และ
กลไกสนับสนุนธรุกิจัสร��งสรรค์

55.8908

116.9284

งบประม�ณ (ล��นบ�ทำ)

20.8452

40.0000

5.9902

15.0000

13.0541

25.6015

3.0013

11.0000

13.0000

25.3269

1. โคีรึงการึพัฒนาคีุณีภัาพมาตรึฐานสินคี้าและบรึิการึ

1. โคีรึงการึพัฒนาและส่งเสรึิมย่านเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์

2. โคีรึงการึสรึ้างและพัฒนาวิิสาหกิจำในรึะยะเรึิ�มต้น 

2. โคีรึงการึพัฒนาทีุ่นวิัฒนธิรึรึมที่้องถิ�นสู่การึสรึ้างสรึรึคี์ตรึาสัญลักษณี์ 
(Storytelling to Branding) 

3. โคีรึงการึพัฒนาวิิสาหกิจำสู่ธิุรึกิจำสมัยใหม่

3. โคีรึงการึ Creative Thailand Expo 2021

4. โคีรึงการึสรึ้างแหล่งบ่มเพาะธิุรึกิจำสรึ้างสรึรึคี์สู่สถาบันการึศึกษาส่วิน
ภัูมิภัาคี (เขตเศรึษฐกิจำพิเศษภัาคีตะวิันออก - Eastern Economic 
Corridor Development: EEC)

4. โคีรึงการึพัฒนาพื้นที่่�รึะเบ่ยงเศรึษฐกิจำพิเศษ (NEC - Creative 
LANNA)

5. โคีรึงการึพัฒนาศูนย์กลางการึรึวิบรึวิมข้อมูลเพื�อสนับสนุนเศรึษฐกิจำ
สรึ้างสรึรึคี์และการึสรึ้างนวิัตกรึรึม

5. โคีรึงการึส่งเสรึิมและพัฒนาการึที่่องเที่่�ยวิเชิงปรึะเพณี่วิัฒนธิรึรึม
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โครงก�ร

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 3 สง่เสรมิก�รยกระดับคว�มคิด
และทัำกษะสร��งสรรค์ให�กับคนไทำย

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 4  พัฒน�ข�อมล้ส�รสนเทำศเพ่ือ
ก�รยกระดับอตุส�หกรรมสร��งสรรค์ของไทำย

ยทุำธศ�สตรท่ี์ำ 5 พัฒน�ศกัยภ�พส้อ่งค์กรหลัก
ในก�รขับเคล่ือนเศรษฐกิจัสร��งสรรค์

10.7284

21.8447

18.8470

งบประม�ณ (ล��นบ�ทำ)

2.7284

12.9687

2.0000

5.9902

2.5000

4.0000

5.0000

6.3760

12.8470

1. โคีรึงการึเตรึ่ยมคีวิามพรึ้อมให้เยาวิชนในการึปรึะกอบธิุรึกิจำ

1. โคีรึงการึพัฒนารึะบบการึให้ข้อมูลและบรึิการึคีวิามช่วิยเหลือแก่ SME

1. โคีรึงการึพัฒนาบุคีลากรึของสำานักงานส่งเสรึิมเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
(องคี์การึมหาชน) ปรึะจำำาปีงบปรึะมาณี พ.ศ. 2564 

2. โคีรึงการึพัฒนาปรึะสบการึณี์เรึ่ยนรึู้ที่ักษะวิิชาช่พในอุตสาหกรึรึม
สรึ้างสรึรึคี์ (Creative Professional Skills Transfer)

2. โคีรึงการึพฒันาแพลตฟอรึม์การึเรึย่นออนไลน ์CEA Online  
Academy และหลักสูตรึพัฒนาศักยภัาพบุคีลากรึและผู้
ปรึะกอบการึในอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์ 

2.  โคีรึงการึสรึ้างเคีรึือข่ายคีวิามรึ่วิมมือและติดีตามปรึะเมิน
ผลสัมฤที่ธิิ์และคีวิามคีุ้มคี่าของ สศส. ปี พ.ศ. 2564

3. โคีรึงการึสรึ้างการึรึับรึู้และคีวิามเข้าใจำหลักการึเศรึษฐกิจำสรึ้างสรึรึคี์
และส่งเสรึิมเผยแพรึ่ผู้ปรึะกอบการึในอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์สู่
สาธิารึณีชน

3. โคีรึงการึจำัดีที่ำาแผนพัฒนาอุตสาหกรึรึมสรึ้างสรึรึคี์รึายสาขา

3.  โคีรึงการึสนับสนุนงานบรึิการึและการึบรึิหารึจำัดีการึรึะบบเที่คีโนโลย่
สารึสนเที่ศและที่รึัพยากรึที่างกายภัาพ
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