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นโยบายรัฐบาล เรื่อง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 2/๒๕๖2) 

ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

1. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของผูป้ระกอบการฯ ให้เข้มแข็ง 
1.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานของ

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  

 

ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) มี
ความพร้อมในการเป็น
กลไกส าคัญในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

(1) ร่างบันทึกความเข้าจะหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความ
ร่วมมือในสาขาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์  
- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ 
สศส. ด าเนินการตามข้อสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี  
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) 
ในการพิจารณาทบทวนการ
ด าเนินงานเรื่องร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อ
กฎหมายและข้อเท็จจริง 
เนื่องจากปัจจุบัน ศสบ. ซึ่งเป็นชื่อ
ของหน่วยงานเดิมได้จัดตั้งเป็น
องค์การมหาชนแห่งใหม่แล้ว ตาม
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 

อยู่ระหว่างการ
บรรจุวาระเพ่ือ

เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี

พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พิธีการลงนามบันทึกความ
เข้าใจฯ จะเกิดข้ึนหลังจากท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ดังกล่าวแล้ว 
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การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 
สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา  

- สศส. ได้ปรับแก้ไขชื่อหน่วยงาน
รับผิดชอบของฝ่ายไทยในข้อ 3 
ของร่างบันทึกความเข้าใจฯจาก
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เป็น 
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และ
ได้ประสานไปยังกรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพ่ือเสนอต่อฝ่าย
อินโดนีเซียพิจารณาแก้ไขในร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวด้วย
แล้ว โดยฝ่ายอินโดนีเซียไม่มี
ข้อขัดข้อง โดยหวังว่าทั้งสองฝ่าย
จะลงนามร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในโอกาสแรกต่อไป  

- สศส. น าเรียนร่างบันทึกความ
เข้าใจฯ ต่อรองนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบและเสนอ
ต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด้วยแล้ว เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 
2562  
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(2) การจัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ในภาคใต้ 
- ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  

(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง)  
ได้มอบหมายให้ สศส. ด าเนินการ
จัดตั้งแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์สาขาต่างๆ ในภูมิภาค 
ทั้งนี้ สศส. จึงด าเนินโครงการ
จัดตั้ง สศส. ภาคใต้ ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขยายโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้
สร้างสรรค์ในภาคใต้ เพ่ือสร้าง
โอกาสทางธุรกิจใหม่ของภาคการ
ผลิตและภาคความคิดสร้างสรรค์
ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs 
กลุ่มวิชาชีพสร้างสรรค์ และ
เยาวชน พร้อมทั้งเป็นแหล่ง
เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระดับ
ภูมิภาคสู่ระดับสากล โดย สศส. 
พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดภูเก็ต
เป็นพื้นที่ท่ีมีศักยภาพในการ
ด าเนินโครงการฯ ดังกล่าว และได้
ส่งหนังสือส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่ สศส 
01/152 ลงวันที่ 6 มีนาคม 
2562 เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้

อยู่ระหว่างการ
พิจารณาให้ความ

เห็นชอบจาก
เทศบาลนครภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หากเทศบาลนครภูเก็ตให้
ความเห็นชอบใน
หลักการแล้ว สศส.  
จะได้ด าเนินการจัดท า
ข้อตกลงความร่วมมือ
และขอใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามข้ันตอนต่อไป 
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ที่ดินของเทศบาลนครภูเก็ต 
บริเวณกองการแพทย์เทศบาล
นครภูเก็ต 
เป็นที่ตั้ง สศส. สาขาภูเก็ต ขนาด
พ้ืนที่ 2,000 ตารางเมตร  

1.2 การด าเนินการ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

การจัดท าแผนการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์และน าสู่การ
ปฏิบัติ 

(1) ร่างแผนการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (พ.ศ. 2561 - 2565) 
- ตามท่ีประชุม

คณะกรรมการนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครั้งที่ 
2/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 
2561 มีมติให้ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สศส. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการฯ ร่วมกับ ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ด าเนินการ
ปรับแก้รายละเอียดของร่าง
แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (พ.ศ. 2561 - 
2565) โดย สศส. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขร่างแผนฯ และได้
น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบาย
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อ

 - เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และน าสู่การ
ปฏิบัติ 

 



๕ 

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 2/๒๕๖2) 

ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
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วันที่ 28 มกราคม 2562 ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ
เห็นชอบและให้น าร่างแผนฯ 
ดังกล่าวไประดมความคิดเห็นกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นั้น 
ทั้งนี้ สศส. ได้ด าเนินการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นฯ เมื่อ
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดย
มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมฯ จ านวน 15 หน่วยงาน 
โดย สศส. ได้น าข้อเสนอแนะของ
หน่วยงานต่าง ๆ มาปรับปรุง
เพ่ือให้ร่างแผนฯ ดังกล่าวมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพ่ือเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

1.3 การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562  
ของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
น ากระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ไปใช้สร้าง
มูลค่าเพ่ิมของสินค้าและ
บริการ ผสานกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่
ที่เอ้ือต่อบรรยากาศ
สร้างสรรค์และการ
เริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง

(1) การจัดเทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2019 (ครั้งที่ 2)  
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 
กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ธีม 
“Fusing Forward ผสานสร้างสู่
อนาคต” โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน  
จั่นตอง) ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน

ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

ร้อยละ 100 

- เตรียมการส าหรับการจัด
เทศกาลงานออกแบบ
กรุงเทพฯ 2020 (ครั้งที่ 3) 
ระหว่างวันที่ 1 – 9 
กุมภาพันธ์ 2563 
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การพัฒนาย่านเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน 
โดยจัดให้มีแพลตฟอร์ม
แสดงผลงานและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจแก่
ผู้ประกอบการ ที่เปิด
โอกาสให้บุคคลทั่วไป 
เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
400,000 คน 

พิธีเปิดงานเทศกาลฯ โดยความ
ร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน) หรือ สศส. ผู้ร่วมจัดงานและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กร
ระหว่างประเทศ กว่า 1,000 ราย 
ร่วมกันจัดกิจกรรมกว่า 500 
กิจกรรม อาทิ การจัดแสดงผลงาน
และนิทรรศการทั้งงานต้นแบบและ
ผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพ
ของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ 
รวมถึงหน่วยงานจากภาครัฐและ
เอกชน กิจกรรมการจัดท าต้นแบบ
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการ
ทดสอบและน าไปสู่การใช้งานจริง 
การบรรยายและกิจกรรมเชิงปฎิบัติ
การจากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และธุรกิจ
สร้างสรรค์ การจับคู่ธุรกิจ และ
กิจกรรมสร้างบรรยากาศและสีสัน
ของเมือง ตลาดนัดสร้างสรรค์ในการ
ขายสินค้าและการขยายเครือข่าย
ธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ 
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โดยมีผู้เข้าชมงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ตลอดทั้ง 9 วัน จ านวนกว่า 
354,940 คน โดยน าเสนอผ่าน 5 
กิจกรรมหลัก ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่
ย่านเจริญกรุง 

(2) งานเทศกาล “อีสานครีเอทีฟเฟสติวัล 
2019” (Isan Creative Festival 
2019) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 
13 มกราคม 2562 โดยมีประธาน
กรรมการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์(นางอรรชกา สีบุญเรือง) 
และ นายกสภมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี) พร้อมคณะ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ต่างๆ ร่วมเปิดเทศกาลฯ เพ่ือสะท้อน
ศักยภาพบุคลากรที่สามารถต่อยอด
วัสดุของอีสานสู่สินค้าและบริการที่
ตอบสนองธุรกิจและคุณภาพชีวิต ณ 
บริเวณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 
ขอนแก่น (TCDC Khonkaen) ถนน
กัลปพฤกษ์ ย่านกังสดาล จังหวัด
ขอนแก่น โดยการจัดเทศกาลฯ 
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 
20,321 คน  

ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

ร้อยละ 100 

- เตรียมการส าหรับการจัด
เทศกาลอีสานครีเอทีฟเฟส
ติวัล 2020 (ครั้งที่ 2 )  
ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือน 
มกราคม 2563 
 

 



๘ 

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 2/๒๕๖2) 

ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

  (3) สศส. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ได้ด าเนินการจัดพิธีเปิด
โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่ง
เรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค 
(miniTCDC CENTER) ณ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 14 
มีนาคม 2562 เพ่ือขยายโอกาสการ
เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบ
และองค์ในการเริ่มต้นธุรกิจ
สร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาในเขต
พ้ืนที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยภายใน miniTCDC 
CENTER ประกอบด้วยข้อมูลความรู้
ด้านการออกแบบ 3 ส่วนที่ส าคัญ 
ได้แก่ 1) หนังสือด้านการออกแบบ 
500 เล่ม พร้อมตู้หนังสือ 2) 
ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบทั้งใน
และต่างประเทศ จ านวน 24 ชิ้น 
และ 3) บริการฐานข้อมูลออนไลน์ 
นอกจากนี้ ยังมกีารจัดแสดงบรรจุ
ภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นใน
พ้ืนที่อีอีซี คือ ชลบุรี ระยอง 

ส าเร็จตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว้  

ร้อยละ 100 

  



๙ 

 

นโยบายรัฐบาล เรื่อง เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
(ไตรมาส 2/๒๕๖2) 

ผลการด าเนินงาน
เทียบเป้าหมาย 

การด าเนินงานต่อไป ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

ฉะเชิงเทรา ที่ได้รับการรังสรรค์ใหม่
โดย สศส. จ านวนรวมทั้งสิ้น 10 ชิ้น 
อาทิ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบเพ่ือให้
สามารถแสดงรูปลักษณ์สินค้า และ
ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่าง
ขนส่งส าหรับปลาทูเค็ม หรือบรรจุ
ภัณฑ์ที่ออกแบบเพ่ือรองรับรูปทรง
ของทุเรียนกวนที่มีลักษณะยาวโดย
บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นถูกคิดค้นจาก
พ้ืนฐานของการผสมผสานเทคนิคการ
ออกแบบสมัยใหม่ ร่วมกับ
กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์  
เพ่ือพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลิตภัณฑ์มีฟังก์ชั่นบริการที่ตอบ
โจทย์ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความ
ต้องการหลากหลายยิ่งขึ้น 

 


