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บทสรุปผู้บริหาร 

 
สศส. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและ

พัฒนาศัพยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่สมดุลและ
ยั่งยืนในระยะยาว โดยที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนยีสูงและมีนวัตกรรม การส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

การบริหารจัดการองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงาน และเป็นเครื่องมือในการก ากับดูแล และติดตามผลการด าเนินงานให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนผู้รับบริการ และสามารถขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 ขึ้น ซึ่งเป็นไปโดยสองคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16  ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ. 2561-
2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมาตรา 9 ก าหนดให้ในวาระ
เริ่มแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนห้าปี ให้จัดท าเป็นแผนสามปีโดยมีห้วงระยะเวลา 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
แผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563 – 2565 มีความ

เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580): ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ: ประเด็นการท่องเที่ยว ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ และประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564): ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1



วิสัยทัศน์ของ สศส. 
“องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2563-2565) มีเป้าหมายในการสนับสนุน

ให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการ
ท างานด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าและบริการ รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มี
คุณภาพและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาย่านและเมืองสร้างสรรค์ที่เอ้ือให้ชุมชน ธุรกิจ เข้า
มามีส่วนร่วมในพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม 
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เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
รัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้พยายามหยิบยกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยอาศัยพื้นฐานความได้เปรียบในแง่ความหลากหลายเชิงชีวภาพ มรดกทางวัฒนธรรม 
ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว มาผนวกกับองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการ อันจะ
น ามาสู่ความสามารถในการแข่งขัน และสามารถปรับโครงสร้างการผลิตให้สมดุลและยั่งยืนได้ ทั้งนี้ นโยบายในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศเริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้นในช่วงปี 2545 เป็นต้นมา ได้มีการจัดตั้งองค์กร
อิสระที่ท าหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กร เช่น 
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส านักงาน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในระยะยาวที่เริ่มมี
ด าเนินการตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่เสริมสร้างรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการ
พัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ 
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง และยั่งยืนภายใต้  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนกระทั่งปัจจุบันภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การ
พั ฒ น าต่ อ ย อ ด ค วาม เข้ ม แ ข็ งข อ ง
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบัน เพ่ือ
ยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้ น สู ง  จ าก ก าร พั ฒ น าน วั ต ก ร รม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โดย
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของสินค้าและบริการด้วยการวิจัยและ
พัฒนาการใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ พ้ืนฐานทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพ่ือให้สามารถเข้าสู่
ตลาดสินค้าที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การด าเนินการของภาครัฐเกี่ยวกับ 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชัดเจนเรื่อยมา ดังจะเห็นจาก โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นแนวนโยบาย
เพ่ือพัฒนากลไกขับเคลื่อนชุดใหม่ (New Engines of Growth)”ที่มุ่งสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ประเทศ 
สามารถหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง โดยเปลี่ยนความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กลายเป็นการได้เปรียบในการ
แข่งขันใน 5 อุตสาหกรรมใหม่ หนึ่งในนั้นเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง .
(Creative, Culture & High Value Services)  
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ยุทธศาสตร์ชาติ .(พ.ศ..2561-2580)..ได้รับการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  
13..ตุลาคม พ.ศ. 2561..โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่ให้ความส าคัญในการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือให้
ประเทศก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
โ ด ย มุ่ ง เ พ่ิ ม ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต 
(Productivity)..โด ย ใช้ วิ ท ย าศ าสต ร์ 
เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
ไทยในทุกสาขาของภาคการผลิตและ
บริการที่เป็นฐานรายได้เดิมและต่อยอด
เป็นฐานรายได้ใหม่ ซึ่งจะน ามาสู่การ
เปลี่ ยนแปลงทั้ งด้ านประสิทธิภ าพ 
(Efficiency) และการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการจากความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม.(Value Creation).จากแนวนโยบายการพัฒนาประเทศโดย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาและนโยบายภาครัฐในปัจจุบันที่ได้กล่าวมานั้นจะน าไปสู่การเป็น
พัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลกอย่างยั่งยืน 

 
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561  มีผลใช้บังคับเมื่อ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นมา โดยได้มีการก าหนดนิยามของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไว้
ว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึง การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ 
ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัย ซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสม
ความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้าและบริการใน
รูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม ทั้งนี้ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดไว้ว่า อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบด้วย 12 สาขาหลัก ได้แก่ งานฝีมือและ
หัตถกรรม ศิลปะการแสดง ทัศนศิลป์ ดนตรี ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ การพิมพ์ การกระจายเสียง ซอฟต์แวร์ 
โฆษณา การออกแบบ สถาปัตยกรรม และแฟชั่น โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา คือ อาหารไทย 
การแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

โดยสรุป การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Development) เป็นการพัฒนา
เศรษฐกิจหรือการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
ทั้งในโครงสร้างด้านการผลิต (สินค้าและบริการ) โครงสร้างตลาด โครงสร้างปัจจัยการผลิตและการแจกจ่ายผลผลิต 
ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญาและการศึกษาวิจัย เชื่อมโยงกับ
วัฒนธรรม พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาธุรกิจและการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม 
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แผนภาพแสดงองค์ประกอบย่อยของผู้สร้างสรรค์ (Creators)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงองค์ประกอบย่อยของผู้สนับสนุน (Enablers) 

 ชุมชน 
- ผูป้ระกอบการชมุชน 

ทีม่ตีน้ทนุทางวฒันธรรม มี

เอกลกัษณ ์มคีวาม 

โดดเด่น หรอืมศีกัยภาพใน

การเขา้สู่อตุสาหกรรม

สรา้งสรรค ์
- น าสนิทรพัยเ์ดมิของ

ทอ้งถิน่ควบคู่กบั

ความคดิสรา้งสรรคแ์ละ

องคค์วามรูท้ีพ่ฒันาสู่และ

สนิคา้และบรกิารที่

สามารถตอบสนองต่อ

ผูบ้รโิภคยุคใหม่ได ้
- ยกระดบัมาตรฐานทกัษะ

และองคค์วามรู ้
 

ทรพัยากรบุคคลและแรงงาน

สรา้งสรรค ์

- เป็นทรพัยากรบคุลทีม่ี

ความเชีย่วชาญและทกัษะ

ซ ึง่เป็นทรพัยากรบคุคลที่

เป็นแรงขบัเคลือ่นใน

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
- เป็นกลุ่มคนทีน่ าความคดิ

สรา้งสรรคม์าพฒันาต่อ

ยอดจนกลายเป็น

สิง่ประดษิฐใ์หม่หรอื

นวตักรรม 

หน่วยงานภาคธุรกจิ 
- บรษิทัเอกชน 

ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อม

ในอตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์ 
- ขบัเคลือ่นธรุกจิดว้ย

เทคโนโลย ีนวตักรรม และ

ความคดิสรา้งสรรคใ์นการ

สรา้งมูลค่าใหก้บัสนิคา้

และบรกิาร สรา้งตราสนิคา้

ใหเ้ป็นทีย่อมรบัใช ้

ประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ

ทางปัญญาในเชงิพาณิชย ์
 

เครือข่าย 
การสรา้งเครอืข่าย 

ความรว่มมอืในเศรษฐกจิ

สรา้งสรรค ์เป็น 

การรวมกลุ่มในแต่ละ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรคเ์พือ่

สรา้งพลงัต่อรองและก าหนด

นโยบายรว่มกนัหรอืเป็นการ

รวมตวักนัในลกัษณะ

เครอืข่ายหว่งโซก่ารผลติ  

โครงสรา้งพ้ืนฐานท้ังทางตรง

และทางออ้ม 
- โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสือ่สาร, โลจสิตกิส ์
- แหล่งเรยีนรูส้รา้งสรรค,์ พืน้ที่

และชอ่งทางส าหรบัผลติ-
จ าหน่ายและแสดงผลงาน  

- การส่งเสรมิการพฒันาเมอืง

สรา้งสรรค ์
- การพฒันากฎหมายทีเ่อือ้ต่อ

ผูป้ระกอบการ กฎหมาย ที่
เกีย่วขอ้งกบัการคุม้ครอง

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
- การส่งเสรมิการจดทะเบยีน

การใชแ้ละคุม้ครองทรพัยส์นิ

ทางปัญญา 
 

สถาบนัการศึกษาและ

สถาบนัวิจยั 
- มหาวทิยาลยัในแต่ละภูมภิาค 

สถาบนัการศกึษาทอ้งถิน่ 

ขบัเคลือ่นองคค์วามรูด้า้น

นวตักรรมเพือ่เป็นศูนยก์ลาง

เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์พฒันา

หลกัสูตรทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์

ตอบสนองความตอ้งการ

สาขาทีข่าดแคลน 
- หน่วยงานหลกัของไทยทีท่ า

หนา้ทีใ่นการส่งเสรมิการวจิยั

เพือ่พฒันาอตุสาหกรรม

สรา้งสรรคใ์หม้คีวามสามารถ

ในการแขง่ขนักบัตลาดโลก 
 

ภาคการเงิน 
- ธนาคาร สถาบนัการเงนิ และ

อืน่ๆ ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นแหล่ง

เงนิทุนหรอืขอสนิเช ือ่เกีย่วกบั

การสนับสนุนธรุกจิ

สรา้งสรรค ์
- พฒันาดา้นการเงนิและการ

ลงทุนสรา้งสรรคท์ีเ่อือ้

ประโยชนต์่อการเตบิโตของ

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เชน่ 

การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนของ

ผูป้ระกอบการรายย่อย เป็น

ตน้ 
 

หน่วยงานภาครฐั 
- หน่วยงานภาครฐัทีม่บีทบาท

หนา้ทีใ่นการพฒันา

อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
- ท าหนา้ทีก่ าหนดทศิทางการ

พฒันาอตุสาหกรรม

สรา้งสรรคท์ีเ่หมาะสมทัง้ใน

ระยะยาวและระยะสัน้ ท ัง้ใน

ดา้นการสนับสนุนทางการเงนิ 

พฒันาทรพัยากรบคุคล 

แหล่งองคค์วามรู ้พืน้ที่

สรา้งสรรค ์เป็นตน้ 
- เป็นกลไกในการประสานและ 

บรูณาการการด าเนินงาน

รว่มกนัระหว่างกลุ่มเครอืขา่ย

ต่างๆ รวมทัง้ภาครฐัและ

เอกชนทัง้ในและต่างประเทศ

ใหม้ทีศิทางการพฒันาไปทาง

เดยีวกนั  
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โดยองค์ประกอบ..2.องค์ประกอบแรกของระบบนิเวศ.ได้แก่ 1...องค์ประกอบพื้นฐาน 

(Fundamental) และ  2. ผู้ ขับ เคลื่ อน  (Drivers) ที่ มีทั้ งฝั่ งของผู้ สนับสนุน  (Enablers) และฝั่ งของ 
ผู้สร้างสรรค์ (Creators) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ .(Creative 
Industries).ทั้ง.15  สาขาของไทย.ให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการสร้างสรรค์ที่คุณภาพมาตรฐาน.ตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภค (End-User).ยุคใหม่ได้ในตลาด (Market).ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการปรับเปลี่ยน
ความต้องการของผู้บริโภคได้ต่อไป 

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ พ้ืนฐานของสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม .(Cultural Asset-based) ร่วมกับความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) นวัตกรรม (Innovation) หรือเทคโนโลยี ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) หรือคุณค่าเพ่ิมทางสังคม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขา
หลัก (โดยมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอีก 3 สาขา คือ อาหารไทย การแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์) มีขอบเขตดังต่อไปนี้ 

1. งานฝีมือและหัตถกรรม..(Crafts).ผลิตภัณฑ์งานจักสาน ถักทอ เครื่องใช้ในการ
เดินทางจากหนัง ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากไม้ ดอกไม้ใบไม้ประดิษฐ์ เซรามิกที่ใช้วิธีผลิตด้วยมือ เครื่องประดับ 
โลหะมีค่า เพชร พลอยเจียระไนหรือเพชร/พลอยร่วง 

2. ศิลปะการแสดง (Performing arts) ..การจัดกิจกรรมบริการทางศิลปะการแสดง 
และบริการทางด้านมหรสพ เช่น ระบ า คอนเสิร์ตศิลปะ (Arts) วงดนตรีละครเวทีต่างๆ 

3. ทั ศน ศิ ลป์  (Visual arts) งานจิ ต รก รรม  ภ าพ พิ ม พ์  ภ าพถ่ าย  แล ะงาน
ประติมากรรม 

4. ดนตรี (Music) การบันทึกเสียงการท าซ้ าและเครื่องดนตรี 
5. ภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (Film & video) การบริการ การผลิต หรือจ าหน่าย

ภาพยนตร์ และแถบวีดิทัศน์ รวมทั้งการจ าหน่ายหรือให้เช่าฟิล์มและแถบวีดิทัศน์ สถานประกอบการที่ด าเนินการ
หลักเกี่ยวกับการขายหรือให้เช่าภาพยนตร์ หรือแถบวีดิทัศน์แก่อุตสาหกรรมอ่ืน ซึ่งมิใช่เป็นการจ าหน่ายให้แก่
สาธารณชนทั่วไป รวมถึงการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกัน 

6. การพิมพ์ (Publishing) การท าส าเนาสิ่งพิมพ์ ส าเนาสื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงการ
บริการที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์อ่ืนๆ เช่น  การเรียงพิมพ์ การแกะแม่พิมพ์ และการเข้าเล่ม การพิมพ์หนังสือ 
หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ใบปลิว ปฏิทิน สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และการบริการทางการพิมพ์อ่ืน ๆ 

7. การกระจายเสียง (Broadcasting)..การกระจายเสียงทางโทรทัศน์ การกระจาย
เสียงทางวิทยุ และการบริการทางการกระจายเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และห้องส่งซึ่งด าเนิน
กิจการหลักเกี่ยวกับการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทุกประเภท เช่น รายการบันเทิงรายการเพ่ือส่งเสริม
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การศึกษา รายการข่าว กีฬาพยากรณ์อากาศ สัมภาษณ์บุคคล ฯลฯ โดยเป็นรายการสดหรือบันทึกลงแถบบันทึกใน
สื่อต่าง ๆ เพ่ือเผยแพร่และกระจายเสียง รวมถึงการขายให้เช่า เก็บรักษาเพ่ือการกระจายเสียงหรือแพร่ภาพและ
การน ากลับมาแพร่ภาพซ้ํา 

8. ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ทั้งการ
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อ่ืน เช่น โทรศัพท์มือถือและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยไม่รวมถึงงานแอนิเมชั่น
และเกมส์ 

9. โฆษณา..(Advertising).การด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการโฆษณา ทั้งทางสื่อ.
สิ่งพิมพ์.สื่อบันทึก สื่อบันทึกเสียงอ่ืนๆ และงานออกแบบงานโฆษณา งานบริการทางการโฆษณาและการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

10. การออกแบบ  (Design) การผลิตและขายเฟอร์นิ เจอร์ การตกแต่งภายใน
เครื่องครัว เครื่องแก้ว ของเล่นต่าง ๆ การออกแบบกราฟิก ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งบริการออกแบบต่าง ๆ 
ยกเว้นการผลิตและขายเครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าจากผ้าถักท่ีผลิตขึ้นเองและเครื่องสวมใส่ส าหรับกีฬา 

11. สถาปัตยกรรม (Architecture) การด าเนินงานเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไป การ
ก่อสร้างเฉพาะงาน และงานวิศวกรรมโยธา การต่อเติมดัดแปลง การก่อสร้างลักษณะชั่วคราว การซ่อมแซม งาน
วิศวกรรมโยธา ซึ่งงานดังกล่าวสามารถด าเนินการด้วยตนเองหรือโดยได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทนหรือโดยการท า
สัญญาจ้างงานบางส่วนทั้งหมดหรือท าสัญญารับช่วง กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการบริหาร
โครงการงานก่อสร้าง ออกแบบก่อสร้าง จัดประเภทบริการทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการให้ค าปรึกษาทาง
เทคนิคที่เก่ียวข้อง 

12. แฟชั่น (Fashion) การผลิตเครื่องแต่งกาย การออกแบบ จัดท าตัวอย่างจัด
เตรียมการผลิต การขายเครื่องแต่งกายส าเร็จรูปและการรับจ้างตัดเสื้อให้ลูกค้า ยกเว้นการผลิตเสื้อผ้าจากผ้าถักที่
ผลิตขึ้นเองและเครื่องสวมใส่ส าหรับกีฬา 
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บทท่ี 2  กรอบแนวคิดการจัดท าแผนปฏิบตัิการ 
 

การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาตรร์ะดับชาติ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2563-

2565 เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรที่ชัดเจน และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา
ศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และทิศ
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยกรอบแนวคิดที่ใช้ในศึกษา มีปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ 
เป้าหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ตามแผนระดับชาติ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และประเด็นความคาดหวังของ
ฝ่ายนโยบาย/ผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการการวิเคราะห์ (Analysis process)..จาก..SWOT Analysis และผลผลิต 
(Output) ที่ได้คือ.ประเด็นยุทธศาสตร์.(Strategic.issues).เป้าประสงค์.(Objectives) กลยุทธ์ (Strategies) และ
ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) ดังปรากฏตามแผนภาพ 

 

 

กรอบแนวคิดที่ใช้ในศึกษาเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฯ 
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ปัจจัยน าเข้า (Input) 
ปัจจัยในการศึกษาเพ่ือน าไปสู่กระบวนการวิเคราะห์และประเมินองค์กรจาก

สภาพแวดล้อม ศักยภาพ และข้อจ ากัดขององค์กร ได้แก่  
1) เป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และแผนระดับ 3 ที่

เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องในส่วนของแผนระดับชาติ  ได้แก่ แผน

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562-2564) รวมถึงแผนระดับ 3 ที่เกี่ยวข้องได้แก่ (ร่าง) แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(พ.ศ. 2562-2566)  
 

ตารางสรุปความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. 2563-2565 กับแผนระดับชาติ 

 
แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ประเด็น และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 

แผนระดับท่ี 1 
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2561-2580) 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าหมาย: 2 ประเทศไทยมีขีดคความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ประเด็น: 3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

1. ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเชิงวัฒนธรรม 
3. ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

ประเด็น: 4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
2. สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3. เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 

ประเด็น: 5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
1. สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
3. สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
4. สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
 
 

แผนระดับท่ี 2 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 

 
ประเด็นการท่องเที่ยว  

เป้าหมายที่ 2 รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 
แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ประเด็น และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
เป้าหมายของแผนย่อย  
2. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ

วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
แนวทางการพัฒนา 
2. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ

น ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ:  
- อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 

สัดส่วน 80:20 (ปี 2563-2565) 
- จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 5 เมือง (ปี 2563-2565) 
 

แผนย่อยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
เป้าหมายของแผนย่อย  
1. อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ 

วัฒนธรรม เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 10  
2. จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์

และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 5 เมือง 
3. อัตราการขยายตัวของจานวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 5 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ 
                 - อัตราส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง  
(สัดส่วน) 80:20 
 
แผนแม่บทฯ ที่เกี่ยวข้องในระดับรอง  ประเด็นที่เก่ียวข้องประกอบด้วย  

ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่  
เป้าหมายแผนย่อย: ผู้ประกอบการในทุกระดับเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มี

บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ:  
- สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  ร้อยละ 45 (ปี 2563-2565) 
เป้าหมายแผนย่อย: การขยายตัวของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ:  
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แผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ประเด็น และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 
- อัตราการขยายตัวจ านวนการก่อตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (เฉลี่ยร้อย

ละ)  ขยายตัวร้อยละ 10 (ปี 2563-2565) 
 
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้าหมายแผนย่อย: การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ:  
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่ เขต

เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวอย่างน้อยร้อย
ละ 5 (ปี 2563-2565) 

เป้าหมายแผนย่อย: การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ:  
- อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (ร้อยละต่อปี) ขยายตัวร้อยละ 6.3 (ปี 
2563-2565) 
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บทที่ 2 แผนปฏิบัติการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

2.1 ความเป็นมาของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการผลิต สินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงบนพ้ืนฐานแนวคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาองค์ความรู้เกี่ ยวกับ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพ่ือยกระดับสินค้า และบริการไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและมีนวัตกรรม การ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า รวมทั้งยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล สมควรจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจที่
สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. (Creative Economy 
Agency: CEA) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างระบบนิเวศ และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ให้เกิดการเชื่อมโยง
กับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
องค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ได้มีการ

ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2561 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้น
มา ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. และที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Creative 
Economy Agency (Public Organization) หรือ CEA เป็นองค์การมหาชนในกลุ่มที่  2 บริการที่ใช้ เทคนิค
วิชาการเฉพาะด้านหรือสหวิทยาการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และเป็นหน่วยงานภายใต้
ส านักนายกรัฐมนตรี 
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2.2 โครงสร้างองค์กร  
 

โครงสร้างองค์กรของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย 11 
ส่วนงาน จ าแนกเป็น 9 ส านัก 2 ฝ่าย ดังภาพ  
 

 
 
โดยมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนงาน (Functional Chart) ดังภาพ 
 

 
 

2.3 วิสัยทัศน ์
พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้น านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไป

ใช้ยกระดับสินค้าและบริการของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีสากล 
 

2.4 วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน 
และสถาบันการศึกษา 

3. ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง
พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึน 

4. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการน ากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 

5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพ่ือสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 

6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้ างสรรค์ที่จะน าไปสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
 

แผนงานในภารกิจหลัก ระยะ 5 ปี ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์  
2. บูรณาการกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์   
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์  
4. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
5. พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

 
เป้าประสงค์รวม 12 เป้าประสงค์ ดังนี้ 
1. ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ไปต่อยอดและการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการ 
2. มีแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ 
3. หน่วยงาน ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา มีความรู้ พ้ืนฐานด้านความคิด

สร้างสรรค์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ 
4. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีพ้ืนที่สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ (ย่าน/เมืองสร้างสรรค์) 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งใน

และต่างประเทศ 
7. มีกลไกสนับสนุนมาตรฐานแบรนด์ให้กับสินค้าและบริการสร้างสรรค์ 

14



8. มีกลไกสนับสนุนการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ 
9. มีมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสนับสนุนการวางแผนและตัดสินในเชิงนโยบาย 
10. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. องค์กรมีศักยภาพต่อการเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
12. องค์กรมีการปฏิบัติสอดคล้องตามแนวทางการควบคุมดูแลการด าเนินการขององค์การ

มหาชนและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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2.5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานของ สศส. (ตามพรบ. งบประมาณรายจ่าย) 
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีรายได้เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด 
งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า / ค่าเป้าหมาย

ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รวมทั้งสิ้น ล้านบาท 280.8365  435.00 465.00 
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์น ากระบวนการคิด
เชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจเพ่ือยกะรดับ
ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่
สากล 

    

1) จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาศัยก
ภาพและน าความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ 

คน 6,000 6,000 6,500 

2) จ านวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ท้ังใน
เชิงกายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ิมขึ้น 

แห่ง 5 5 5 

3) จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ
สร้างสรรค์ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

คน 200,000 200,000 200,000 

4) จ านวนฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์*  สาขา 3 4 3 
5) จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริม/พัฒนาให้เป็น

ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ิมขึ้น 
แห่ง 15 

(ปีเริ่มต้น) 
7 

(ผลสะสม 22) 
8 

(ผลสะสม 30) 
6) จ านวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์ 

วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มี
รายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนภายหลังได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและน าความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ 

ร้อยละ  26 26 26 

7) ผู้ได้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึง
พอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ท้ัง
เชิงพ้ืนที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 

ร้อยละ  80 80 80 

* ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 15 สาขา ประกอบด้วย 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) ศิลปะการแสดง 3) ทัศนศิลป์ 4) ภาพยนตร์
และวิดีทัศน์ 5) การพิมพ ์6) การกระจายเสียง 7) ดนตรี 8) การออกแบบ 9) แฟชั่น 10) สถาปัตยกรรม 11) การโฆษณา 12) ซอฟต์แวร ์13) อาหารไทย 
14) การแพทย์แผนไทย และ 15) การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ สู่กลยุทธ์การด าเนินงานของส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  เป็นดังนี้ 

ปร
ะเด

็น 
ยุท

ธศ
าส

ตร
 ์ 1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการ

และธุรกิจสร้างสรรค์ 
2. พัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์และกลไก

สนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 
3. ส่งเสริมการยกระดับ

ความคิดและทักษะ
สร้างสรรค์ให้กับคนไทย 

4. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการยกระดับอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ของไทย 

5. พัฒนาศักยภาพสู่องค์กรหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

เป
้าป

ระ
สง

ค ์
 

1. ผู้ประกอบการประยุกต์ใช้ความคิดและ
ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ
สร้างมูลคา่เพิ่มให้กับผลิตภัณฑแ์ละ
บริการ 

2. มีแหล่งบ่มเพาะสนบัสนนุการเร่ิมต้น
ธุรกิจสร้างสรรค ์

3. ความร่วมมอืของภาคส่วนต่าง ๆ  
ในการสนบัสนนุธุรกิจสร้างสรรค์ 

1. เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค ์
2. มีการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ระดับ

สากล 
3. ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึง

มาตรการสนบัสนุนตา่ง ๆ 
4. เพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

สร้างสรรค ์

1. พัฒนาความคิดและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับคนไทย 

1. มีมาตรฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่สนับสนนุการ
วางแผนและตัดสินในเชิง
นโยบาย 

2. บูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

3. กรอบแนวทางการพฒันา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของ
ไทยทีช่ัดเจน 

1. องค์กรสมรรถนะสูง 
ที่มีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
อย่างมีประสทิธิภาพ 

2. องค์กรมีการปฏิบัติสอดคล้อง
ตามแนวทางการควบคุมดูแล
การด าเนินการขององค์การ
มหาชนและกฎระเบียบที่
เก่ียวข้อง 

กล
ยุท

ธ์ 
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑช์ุมชน 

2. พัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการ 
ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

3. สนับสนนุการพัฒนาความรู้และทักษะ 
แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 

4. บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐผ่านกลไก
แผนการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

5. พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา วิจัย 
และนวัตกรรมสนบัสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 

1. พัฒนาย่านและเมืองสร้างสรรค์ 
2. พัฒนามาตรฐานแบรนด์สนิค้า/

บริการสร้างสรรค์ของไทย 
3. พัฒนากลไก/มาตรการสนบัสนนุ

ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่าย

ธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ให้กับเด็กและ
เยาวชน 

2. ส่งเสริมการสร้างค่านิยม
และทักษะดา้นความคิด
สร้างสรรค์ให้กับประชาชน 

1. บริหารจัดการฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 

2. พัฒนาดัชนีเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของไทยและเชื่อมโยงกับดัชนี
สากล 

3. จัดท าแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา 

1. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงิน 
3. พัฒนาการก ากับดูแลกิจการ 
4. พัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูง

รองรับยุคดิจิทัล 
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สรุปโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาความสามารถของ
ผู้ประกอบการและธุรกิจ
สร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 
ผู้ประกอบการ
ประยุกต์ใช้ความคิดและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลลัพธ:์ มูลค่าเพิ่มของ
ผลิตภัณฑ์และบริการ
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ 1.1  
ส่งเสริมการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ 
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑช์ุมชน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูป้ระกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (เชียงใหม่,ขอนแก่น) 
งบประมาณ: 5.0000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) 
เป้าหมาย:  
1. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการบม่เพาะเชิงลึกการพฒันาผลติภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และคุณภาพมาตรฐาน 200 ราย 
2. ผู้ประกอบการชุมชนได้รับการถา่ยทอดความรู้ธุรกิจ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ และเทคนิคงานฝีมือชา่ง  

800 ราย 
กลยุทธ์ที่ 1.2  
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ 
ด้วยกระบวนการคิด 
เชิงสร้างสรรค์ 

 

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม  
กิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 
งบประมาณ: 30.5000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) 
เป้าหมาย:  
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์และ SMEs ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพฒันาศักยภาพให้มี 

ขีดความสามารถทางการแข่งขนัที่สูงขึน้ 3,000 คน 
2. กิจกรรมแสดงผลงานและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs 1 คร้ัง 

 
 เป้าประสงค์ที่ 2 มีแหล่ง

บ่มเพาะสนับสนนุการ
เร่ิมต้นธุรกิจสร้างสรรค์
รายใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 
สนับสนนุการพัฒนา
ความรู้และทักษะ 
แก่ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ 

3. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - 
Eastern Economic Corridor Development: EEC) 
งบประมาณ:  9.3493 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพืน้ที่กายภาพและดิจิทลัแพลตฟอร์ม 1 แห่ง 
2. นิสิต นักศึกษา และผู้ประกอบการที่ได้รับการอบรม  1,700 คน 

  4. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ  
งบประมาณ:  5.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 
2. ผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 150,000 คน 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาความสามารถของ
ผู้ประกอบการและธุรกิจ
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ที่ 2 มีแหล่ง
บ่มเพาะสนับสนนุการ
เร่ิมต้นธุรกิจสร้างสรรค์
รายใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 1.3 
สนับสนนุการพัฒนา
ความรู้และทักษะ 
แก่ผู้ประกอบการ 
รายใหม่ 

5. โครงการพัฒนาศนูย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนนุเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม (กรุงเทพฯ) 
งบประมาณ:  7.1819 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. ผู้ใช้บริการที่ได้รับประโยชนแ์ละความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทลั

แพลตฟอร์ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนผู้เข้าถึงและได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสรา้งสรรค์เพื่อน าความรู้ไปใช้เพื่อ

พัฒนาธุรกิจและยกระดบัคุณภาพชีวิต ไมน่้อยกว่า 150,000 คน/ครั้ง 
 6. โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (miniTCDC) 

งบประมาณ:  3.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพืน้ที่กายภาพและดิจิทลัแพลตฟอร์ม 5 แห่ง 
2. ผู้ใช้บริการทีไ่ด้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งเชิงพืน้ที่กายภาพและดิจิทลั

แพลตฟอร์ม ร้อยละ 80 
 

 เป้าประสงค์ที่ 3 ความ
ร่วมมือของภาคส่วน 
ต่าง ๆ ในการสนบัสนนุ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
ผลลัพธ:์ ความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่างๆ ใน
การสนับสนนุธุรกิจ
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ 1.4 บูรณา
การกับหน่วยงาน
ภาครัฐผ่านกลไก
แผนการส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

7. โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นและพฒันาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 
งบประมาณ: 2.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรคก์ับองค์กรทั้งในประเทศ และตา่งประเทศ 2 เครือข่าย 

 กลยุทธ์ที่ 1.5 พัฒนา
เครือข่ายสถาบัน 
การศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรมสนับสนนุ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

- การด าเนินความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบนัการศึกษาในส่วนภูมิภาค (miniTCDC) โดยใช้งบประมาณภายใต ้
โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค (miniTCDC) 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาพื้นทีส่ร้างสรรค์และ
กลไกสนบัสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ที่ 1  
เพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค ์
ผลลัพธ:์ มีจ านวนเมือง 
ชุมชน หรือย่าน
สร้างสรรค์ 30 ย่าน/แห่ง 
(ภายในปี 2565) 

กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนา
ย่านและเมือง
สร้างสรรค ์

8. โครงการเพิ่มพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ 
งบประมาณ:  32.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. พื้นที่พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 10 พื้นที่ 
2. สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ในท้องถิ่นและสากล  4 คร้ัง 
3. เอกสาร Portfolio น าเสนอศักยภาพเมืองสร้างสรรค์ 10 พื้นที่ 

   9. โครงการพัฒนาและสง่เสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
งบประมาณ:  19.9124 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. พื้นที่ต้นแบบย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 1 แห่ง 
2. เทศกาลงานออกแบบ 1 ครั้ง 
3. ต้นแบบการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 2 ต้นแบบ 
4. เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ 6 เครือข่าย 

   10. โครงการพัฒนาทนุวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่การสร้างสรรค์ตราสญัลักษณ์ (Story Telling To Branding) 
งบประมาณ:  5.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. สถาบันอุดมศึกษาที่เยาวชนในที่ได้รบัการพัฒนาสู่การเป็น Smart citizen  

ด้วยกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 5 แห่ง 
2. จังหวัดที่มีการน าทุนวฒันธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น Story Telling ที่สามารถพัฒนาเปน็แบรนด์ของสินค้าและ

บริการ 5 จังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาพื้นทีส่ร้างสรรค์และ
กลไกสนบัสนุนธุรกิจ
สร้างสรรค ์

เป้าประสงค์ที่ 2 มีการจัด
เทศกาลสร้างสรรค์ระดับ
สากล 
ผลลัพธ:์ เพิ่มช่องทาง
การตลาดในประเทศ
ให้แก่ผู้ประกอบการและ
เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ/นัก
สร้างสรรค์ ต่อยอดทาง
ธุรกิจและการส่งออก
อย่างครบวงจรเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ
และระดับนานาชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนา
มาตรฐานแบรนด์
สินค้า/บริการ
สร้างสรรค์ของไทย 

11. โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย 
งบประมาณ:  9.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. การจัดงานกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์และน าเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ (Creative 

Industry Fair) 3 คร้ัง 
12. โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง 

(กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน) 
งบประมาณ:  8.0495 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. จัดงานเทศกาลงานออกแบบ 1 เทศกาล 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าถึงข้อมูล Online และ Offline 120,000 ราย 
3. มูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 900 ล้านบาท 

  13.โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ 
    เงินนอกงบประมาณ : 15.0000 ล้านบาท 
    เป้าหมาย :  

1. จัดงานเทศกาลความคิดสร้างสรรค์ 1 เทศกาล 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ จ านวน 150,000 คน 
3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการใน 4 กลุ่ม 

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ บันเทิง ดนตรี ศิลปะการแสดง จ านวน 50 ราย/ธุรกิจ 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
 เป้าประสงค์ที่ 3 

ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงมาตรการสนบัสนนุ
ต่าง ๆ 
ผลลัพธ:์ เพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับธุรกิจ
สร้างสรรค์ของไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนา
กลไก/มาตรการ
สนับสนนุ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค ์

- การศึกษาเพื่อพัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใชง้บประมาณ
จากโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่ม
โอกาสในการเติบโตของ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
ผลลัพธ:์ ธุรกรรมจาก
เครือข่ายความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายธุรกิจ
สร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การด าเนินงานด้านความร่วมมอืกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณจากโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค ์
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการยกระดับ
ความคิดและทักษะ
สร้างสรรค์ให้กับคนไทย 

เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนา
ความคิดและทักษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ให้กับ
คนไทย 
ผลลัพธ:์ คนไทยมีคา่นิยม
ในการคิดสร้างสรรค์และ
ให้คุณค่ากับการ
ประยุกต์ใช้ความคิด
สร้างสรรค ์

กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วย
กระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ให้กับเด็ก
และเยาวชน 

14. โครงการสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบธุรกิจ (กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่) 
งบประมาณ:  3.0000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) 
เป้าหมาย:  
1. นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 

รุ่นใหม่ 1,500 คน 
 กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริม

การสร้างค่านิยมและ
ทักษะด้านความคิด
สร้างสรรค์ให้กับ
ประชาชน 
 

- งานสร้างการรับรู้และความเข้าใจหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเผยแพร่ศักยภาพผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์สู่สาธารณชน 
งบประมาณ:  - ล้านบาท (โครงการไม่ได้รับการจัดงบประมาณ แต่มีการตั้งงบประมาณกระจายอยู่ภายใต้โครงการอ่ืนๆ)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทย 

เป้าประสงค์ที่ 1 มี
มาตรฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่
สนับสนนุการวางแผน
และตัดสนิในเชิง
นโยบาย 
ผลลัพธ:์ มีระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ภาพรวมและ
รายอุตสาหกรรมที่ทุก
ภาคส่วนสามารถเข้าถึง
ข้อมูล เพื่อการบริหาร
จัดการและต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค ์
 
 

กลยุทธ์ที่ 4.1 บริหาร
จัดการฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ 

15. โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (กิจกรรมฐานข้อมูลสนบัสนนุธุรกิจสร้างสรรค์)  
งบประมาณ:  13.0000 ล้านบาท (บูรณาการ SME) 
เป้าหมาย:  
1. SME ผู้ประกอบการชุมชน ผูป้ระกอบการสร้างสรรค์ และบคุคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์และออฟไลน์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ได้ 100,000 ราย 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการยกระดับ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทย 

เป้าประสงค์ที่ 2 บูรณา
การเชื่อมโยงฐานข้อมูล
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ผลลัพธ:์ มีดัชนี
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ไทยที่สา 
มารถบ่งชี้ระดบั
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และ
เป็นสากล สามารถใช้
เป็นข้อมูลสนบัสนุน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนา
ดัชนีเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ของไทยและ
เชื่อมโยงกับดัชนีสากล 

- การศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาดชันีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยและเชื่อมโยงกับดชันสีากล โดยใช้งบประมาณจาก
โครงการยกระดับข้อมูลเพื่อ SME (กิจกรรมฐานข้อมูลสนับสนนุธุรกิจสร้างสรรค์) 

 เป้าประสงค์ที่ 3 กรอบ
แนวทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของไทยที่ชัดเจน 
ผลลัพธ:์ มีแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายสาขา 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดท า
แผนพัฒนา
อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์รายสาขา 

16. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 
(ปี 2563 จัดท า 1 กลุ่ม มี 3 สาขาย่อย ได้แก่ ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) และดนตรี 
(Music) 
งบประมาณ:  3.8000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (กลุ่ม Creative Originals) 1 ฉบับ 
2. ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา (กลุ่ม Creative Originals) 1 กลุ่ม 
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ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาศักยภาพสู่องค์กร
หลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 องค์กร
สมรรถนะสูงที่มีความ
พร้อมในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
ผลลัพธ:์ องค์กรมี
ศักยภาพ ทั้งในดา้น
ทรัพยากรบุคคล การ
ให้บริการ การ
ด าเนินงาน การบริหาร
ด้านการเงิน และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
สนับสนนุ ที่สอดคล้อง
กับการเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ และพร้อม
รองรับกับยุคดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 
 

17. โครงการแผนพัฒนาบุคลากรของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ:  1.0000 ล้านบาท 
เป้าหมาย:  
1. ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้เข้าร่วมฝึกอบรมทักษะการท างานเป็นทีมและ/หรือได้เพิ่มเติมความรู้ในการปฏิบัตงิาน อย่าง

น้อยคนละ 1 ครั้ง 
2. ผู้ปฏิบัตงิานไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ได้รับการฝึกอบรม สัมมนา ทั้งในส่วนของหลักสูตรพื้นฐานหรือหลักสูตรเฉพาะ

ทาง ในปีงบประมาณ 2563 อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนา
ประสิทธิภาพด้าน
การเงิน 

- การด าเนินงานด้านการประสิทธิภาพด้านการเงิน โดยใช้งบด าเนินงาน 
 

 เป้าประสงค์ที่ 2 องค์กร
มีการปฏิบัติสอดคล้อง
ตามแนวทางการ
ควบคุมดูแลการ
ด าเนินการขององค์การ
มหาชนและกฎระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 
ผลลัพธ:์ องค์กรมีแนว
ปฏิบัติในการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี และสามารถ
น าไปปฏบิัติเพื่อให้
เกิดผลการปฏิบัติงานที่
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 5.3 
พัฒนาการก ากับดูแล
กิจการ 

18. โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
งบประมาณ:  2.0000 ล้านบาท 
เป้าหมายผลผลิต:   
1. รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มคา่ฯ 1 ฉบับ (ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและสงัคม,รายได้

ผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และการเกิดธุรกรรม ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ประเมิน
ประโยชน์และความพงึพอใจที่ผู้รับบริการได้รับ) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนา 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง
รองรับยุคดิจิทัล 

- การด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้งบด าเนนิงาน 
 

 
 

25



 

แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี 

ส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
      

หน่วย : ล้านบาท 
แผนงาน งบประมาณ  

(ทุกแหล่ง) 
แผนการใช้จ่ายเงิน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

รวมทั้งสิ้น 334.9096 72.9365 108.8225 88.1655 64.9851 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 72.0965 16.7742 21.7741 16.7741 16.7741 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 87.9469 13.7368 23.2076 27.7283 23.2742 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

104.8943 23.4844 43.5969 26.8773 10.9359 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 9.1226 8.0495 1.0731   

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล 

51.5000 8.4545 16.3335 14.6485 12.0635 

6. แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี   
   

ส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
    

    

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 
ต าแหน่ง) 

กลุ่ม 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

ยอดรวมทั้งสิ้น 280.8363 72.9367 81.2785 72.6739 53.9476 

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - - 

2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 144.8412 37.2212 45.33355 39.11395 25.17255 

1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 54.9469 13.7367 13.7367 13.7367 13.7367 

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  89.8943 23.4844 31.5969 25.3773 9.4359 
1. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธรุกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 5.0000 1.7394 0.9921 1.3891 0.8794 
2. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธรุกิจสร้างสรรค์สูภู่มภิาค  3.0000 0.5680 1.1440 0.6920 0.5960 
3. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมลูเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการสร้าง
นวัตกรรม 7.1819 0.7903 4.2143 1.1452 1.0323 

4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 3.8000 1.1400 1.5200 0.8918 0.2482 
5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
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กลุ่ม 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1 
 (ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

6. โครงการส่งเสรมิความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 2.0000 
 

0.6097 
 

0.5215 
 

0.7000 
 

0.1688 
 

7. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มคา่ของส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

2.0000 
 

0.6000 
 

0.8000 
 

0.4000 
 

0.2000 
 

8.  โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสญัลักษณ์ (Story Telling To 
Branding) 

5.0000 
 

0.6120 
 

2.1000 
 

2.1780 
 

0.1100 
 

 9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 19.9124 13.7250 3.1250 1.8312 1.2312 

10 โครงการเพิ่มพื้นท่ีเมืองสร้างสรรค ์
 

32.0000 2.0000 12.5000 14.5000 3.0000 

11. โครงการมหกรรมงานยกระดบัคุณภาพอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทย (Creative Industry 
Fair) 9.0000 1.4500 4.4300 1.4000 1.7200 

3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 68.8988 18.9413 19.1708 16.7858 14.0009 
1) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 8.0495 8.0495 - - - 

 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
 
 

8.0495 
 
 

8.0495 
 
 

- 
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กลุ่ม 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.) 

2) แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล 

51.5000 8.4545 16.3335 14.6485 12.0635 

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์รุ่นใหม่ 

3.0000 0.9000 0.9000 0.7500 0.4500 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิง
สร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค 

5.0000 1.1050 1.7050 1.8050 0.3850 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม 30.5000 3.8900 10.5000 8.2850 7.8250 

โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 13.0000 2.5595 3.2285 3.8085 3.4035 

3) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 

โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค 
(เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor 
Development : EEC) 

9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 

4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 67.0965 16.7741 16.7741 16.7741 16.7741 
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 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี 
           

ส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

        

         หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยอดรวมทั้งสิ้น     280.8365  72.9367  81.2785  72.6738  53.9476 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     54.9469  13.7367  13.7367  13.7367  13.7367 
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบม่เพาะธุรกิจ
สร้างสรรค ์     54.9469  13.7367  13.7367  13.7367  13.7367 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชนแ์ละความพึง
พอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกจิสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ร้อย
ละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

ล้าน
บาท   54.9469  13.7367  13.7367  13.7367   13.7367 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน     89.8943  23.4844  31.5969  25.3772  9.4359 
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรสร้างสรรคแ์ละธุรกิจ
ไทย ให้น านวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ไปใช้ยกระดับ
สินค้าและบริการ     89.8943  23.4844  31.5969  25.3772  9.4359 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและน าความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ 
 
 

คน 
 
 
 

5500 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งใน
เชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม แห่ง 5                5   

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คน 150000    37500    37500    37500   37500    

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายสาขา (สะสม) สาขา 3                3   

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัการส่งเสริม/พัฒนาเป็น
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แห่ง 3                3   
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจ
สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและน าความรู้ไปพัฒนา
ธุรกิจ 

ร้อย
ละ 26                26   

1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการขยายแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบทั้งในด้านดิจิทัลและด้านกายภาพ 

ล้าน
บาท   28.9819   6.3094   11.5419   7.646   3.4846 

2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อให้
ประเทศมีเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

ล้าน
บาท   51.9124   15.7250   15.6250   16.3312   4.2312 

3. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้น า
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรกิาร 

ล้าน
บาท   9.0000   1.4500   4.4300   1.4000   1.7200 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     8.0495  8.0495  0.0000  0.0000  0.0000 

โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
และบริการกลุ่มท่องเทีย่วเชงิสุขภาพทีม่ีศักยภาพสูง     8.0495  8.0495  0.0000  0.0000  0.0000 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม่ 
และเมืองรอง พื้นที่  1                1   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมและการเข้าถึง
ข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกวา่ คน 120000    30000    30000    30000    30000   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ล้าน
บาท 900       900            

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน 

ล้าน
บาท   8.0495 

 
8.0495   0.0000         

แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล     51.5000  8.4545  16.3335  14.6485  12.0635 
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความพรอ้มให้เยาวชนในการ
ประกอบธุรกิจ     3.0000  0.9000  0.9000  0.7500  0.4500 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาทักษะสูก่ารเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คน 1500      1000     500   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ่จริงและ
ค าปรึกษาเชิงลึกในการน าความคิดสร้างสรรค์ไปในการก้าวสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต คน 100        50      50   

1. กิจกรรมสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ 

ล้าน
บาท   3.0000   0.9000   0.9000  0.7500  0.4500 

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ     5.0000  1.1050  1.7050  1.8050  0.3850 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการบ่ม
เพาะเชิงลึกด้วยความรู้ด้านการพัฒนาและสร้างคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ คน 200   50   50    50    50   
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการ
ถ่ายทอดถอดความรู้ด้านการออกแบบสนิค้าและบริการดว้ย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและทคนิคงานฝีมือช่างไม่น้อยกวา่ คน 800    200    200    200    200   

32



แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
วิสาหกจิรายย่อย 

ล้าน
บาท   5.0000   1.1050   1.7050   1.8050   0.3850 

โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
บริการ     30.5000 

 
3.8900 

 
10.5000 

 
8.2850 

 
7.8250 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : SME ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์หรือบริการ และการประกอบธุรกจิ
สมัยใหม่ไม่น้อยกว่า คน 3000    750    750    750    750   

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
วิสาหกจิขนาดย่อม 

ล้าน
บาท   30.5000 

 
3.8900 

 
10.5000 

 
8.2850 

 
7.8250 

โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับข้อมลูเพื่อ SME     13.0000  2.5595  3.2285  3.8085  3.4035 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : SME ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน ์และน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า คน 100000   25000   25000   25000   25000   

1. กิจกรรมยกระดับข้อมูลเพื่อ SME 
ล้าน
บาท   13.0000  2.5595  3.2285  3.8085  3.4035 

แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก     9.3493  2.4373  2.8373  2.1373  1.9374 
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างแหลง่บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่
สถาบันการศึกษาส่วนภมูิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development 
: EEC)     9.3493  2.4373  2.8373  2.1373  1.9374 
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่
ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพิ่มขึ้น แห่ง 1                1   

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนนิสิต/นักศกึษาและผูป้ระกอบการ ที่
ได้รับการอบรม คน 1700    425    425   425     425   
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1. การสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่
สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- Eastern (Economic Corridor Development : EEC) 

ล้าน
บาท   9.3493   2.4373   2.8373   2.1373   1.9374 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ล้าน
บาท   67.0965   16.7741   16.7741   16.7741   16.7741 
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แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค) พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี   
   

ส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
    

    

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4ต าแหน่ง) 

กลุ่ม 
งบประมาณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมาส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมาส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

ยอดรวมทั้งสิ้น 54.0731 - 27.5440 15.4916 11.0375 

1. เงินสะสม 16.4255 - 10.5440 5.8815 - 

1.1.รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงาน 15.3524 - 9.4709 5.8815 - 
1.2.โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยว
สุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

1.0731 - 1.0731 - - 

2. เงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค) 36.6475 - 17.0000 9.6101 11.0375 

2.1.รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงาน 17.6476 - - 8.1101 9.5375 

2.2. โครงการเทศกาลงานออกแบบขอนแก่น (Isran Festival) 15.0000 - 12.0000 1.5000 1.5000 

2.3. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 5.0000 - 5.0000   
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 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้และเงินบริจาค) พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส านักนายกรัฐมนตรี 
           

ส่วนราชการ ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

        

         หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ต าแหน่ง) 

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

ยอดรวมทั้งสิ้น     54.0731    27.5440  15.4916  11.0375 
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน     54.9469         
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบม่เพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค ์     33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์
เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ร้อยละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ล้านบาท   33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน              
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรสร้างสรรค์
และธุรกิจไทย ให้น านวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบรกิาร     16.0731    13.0731  1.5000  1.5000 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิย่านสรา้งสรรค์เพื่อให้
ประเทศมีเมืองและชมุชนที่มีศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ล้านบาท   15.0000   

 
  12.0000   1.5000   1.5000 
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แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ เป้าหมาย งบประมาณ 

1.โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจสรา้งสรรค์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ   15.0000      12.0000   1.5000   1.5000 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.
ขอนแก่น พื้นที ่ 1    1      

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คน 50    25  15  10  
ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ : 
จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน ์ คน 150,000     50,000  50,000  50,000 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     1.0731  
 

  1.0731     
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และบริการกลุม่ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่มี
ศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน     1.0731  

 
  1.0731     

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.
เชียงใหม่ และเมืองรอง พื้นที ่ 1    1               

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมและ
การเข้าถึงข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกว่า คน 120000    30000    30000    30000    30000   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 900    900             

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน ล้านบาท   1.0731 

  
  1.0731         

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท   5.0000     5.0000     
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แผนปฏิบัติการ
สำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค (องคการมหาชน) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ปรับแผนกลางป)



 

 
 

แผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  

กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
      

หน่วย : ล้านบาท 
แผนงำน งบประมำณ  

(ทุกแหล่ง) 
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

รวมทั้งสิ้น 325.9096 72.9365 108.8225 82.1655 61.9851 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 72.0965 16.7742 21.7741 16.7741 16.7741 

2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 87.9469 13.7368 23.2076 27.7283 23.2742 

3. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

95.8943 23.4844 43.5969 20.8773 7.9359 

4. แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 9.1226 8.0495 1.0731   

5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมสู่สากล 

51.5000 8.4545 16.3335 14.6485 12.0635 

6. แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
   

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
    

    

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 
ต าแหน่ง) 

กลุ่ม 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมำส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

ยอดรวมทั้งสิ้น 280.8363 72.9367 81.2785 72.6739 53.9476 

1. งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง - - - - - 

2. งบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ 144.8412 37.2212 45.33355 39.11395 25.17255 

1) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 54.9469 13.7367 13.7367 13.7367 13.7367 

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  80.8943 23.4844 31.5969 19.3773 6.4359 
1. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธรุกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 5.0000 1.7394 0.9921 1.3891 0.8794 
2. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธรุกิจสร้างสรรค์สูภู่มภิาค  3.0000 0.5680 1.1440 0.6920 0.5960 
3. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมลูเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการสร้าง
นวัตกรรม 7.1819 0.7903 4.2143 1.1452 1.0323 

4. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 3.8000 1.1400 1.5200 0.8918 0.2482 
5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0 1.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
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กลุ่ม 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมำส 1 
 (ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

6. โครงการส่งเสรมิความเชื่อมั่นและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 2.0000 
 

0.6097 
 

0.5215 
 

0.7000 
 

0.1688 
 

7. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มคา่ของส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจสร้างสรรค ์
(องค์การมหาชน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) 

2.0000 
 

0.6000 
 

0.8000 
 

0.4000 
 

0.2000 
 

8.  โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การสร้างสรรค์ตราสญัลักษณ์ (Story Telling To 
Branding) 

5.0000 
 

0.6120 
 

2.1000 
 

2.1780 
 

0.1100 
 

 9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 19.9124 13.7250 3.1250 1.8312 1.2312 

10 โครงการเพิ่มพื้นท่ีเมืองสร้างสรรค ์
 

21.0000 2.0000 12.5000 
 

6.5000 
  

11. โครงการมหกรรมงานยกระดบัคุณภาพอุตสาหกรรมสรา้งสรรคไ์ทย (Creative Industry 
Fair) 9.0000 1.4500 4.4300 1.4000 1.7200 

 
12. โครงการจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 2.0000   2.0000  

 
13. โครงการออกแบบ ศสบ. จ.สงขลา 2.5000   2.5000 2.5000 
3. งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร 68.8988 18.9413 19.1708 16.7858 14.0009 

1) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค 8.0495 8.0495 - - - 
 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 
 

8.0495 
 
 

8.0495 
 
 

- 
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กลุ่ม 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมำส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำส 4 
 (ก.ค.-ก.ย.) 

2) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมสู่สำกล 

51.5000 8.4545 16.3335 14.6485 12.0635 

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์รุ่นใหม่ 

3.0000 0.9000 0.9000 0.7500 0.4500 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิง
สร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค 

5.0000 1.1050 1.7050 1.8050 0.3850 

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม 30.5000 3.8900 10.5000 8.2850 7.8250 

โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 13.0000 2.5595 3.2285 3.8085 3.4035 

3) แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 

โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค 
(เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor 
Development : EEC) 

9.3493 2.4373 2.8373 2.1373 1.9374 

4. งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร 67.0965 16.7741 16.7741 16.7741 16.7741 

      

41



 

 

 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
           

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

        

         หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

ยอดรวมทั้งสิ้น     280.8365  72.9367  81.2785  72.6738  53.9476 

แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน     54.9469  13.7367  13.7367  13.7367  13.7367 
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่แหล่งบม่เพำะธุรกิจ
สร้ำงสรรค ์     54.9469  13.7367  13.7367  13.7367  13.7367 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชนแ์ละความพึง
พอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกจิสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัล
แพลตฟอร์ม 

ร้อย
ละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

ล้าน
บาท   54.9469  13.7367  13.7367  13.7367   13.7367 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน     89.8943  23.4844  31.5969  25.3772  9.4359 
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนำและส่งเสรมิบุคลำกรสร้ำงสรรคแ์ละธุรกิจ
ไทย ให้น ำนวัตกรรมและควำมคิดสรำ้งสรรค์ไปใช้ยกระดับ
สินค้ำและบริกำร     89.8943  23.4844  31.5969  25.3772  9.4359 
ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและน าความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ 
 
 

คน 
 
 
 

5500 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
 
 
 

 

1375 
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แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งใน
เชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม แห่ง 5                5   

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คน 150000    37500    37500    37500   37500    

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนฐานขอ้มูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รายสาขา (สะสม) สาขา 3                3   

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนพื้นที่ที่ได้รบัการส่งเสริม/พัฒนาเป็น
ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แห่ง 3                3   
ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : จ านวนผู้ประกอบการ SMEs ธุรกิจ
สร้างสรรค์ วิสาหกิจเริ่มต้น และผู้ประกอบการใหม่มีรายได้เฉลี่ย
เพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพและน าความรู้ไปพัฒนา
ธุรกิจ 

ร้อย
ละ 26                26   

1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการขยายแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบทั้งในด้านดิจิทัลและด้านกายภาพ 

ล้าน
บาท   28.9819   6.3094   11.5419   7.646   3.4846 

2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อให้
ประเทศมีเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

ล้าน
บาท   51.9124   15.7250   15.6250   16.3312   4.2312 

3. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้น า
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรกิาร 

ล้าน
บาท   9.0000   1.4500   4.4300   1.4000   1.7200 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค     8.0495  8.0495  0.0000  0.0000  0.0000 

โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์
และบริกำรกลุ่มท่องเทีย่วเชงิสุขภำพทีม่ีศักยภำพสูง     8.0495  8.0495  0.0000  0.0000  0.0000 
ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม่ 
และเมืองรอง พื้นที่  1                1   
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แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมและการเข้าถึง
ข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกวา่ คน 120000    30000    30000    30000    30000   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ล้าน
บาท 900       900            

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน 

ล้าน
บาท   8.0495 

 
8.0495   0.0000         

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำด
กลำงและขนำดย่อมสู่สำกล     51.5000  8.4545  16.3335  14.6485  12.0635 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสร้ำงควำมพรอ้มให้เยำวชนในกำร
ประกอบธุรกิจ     3.0000  0.9000  0.9000  0.7500  0.4500 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : เยาวชนได้รับความรู้เตรียมความพร้อมและ
พัฒนาทักษะสูก่ารเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ คน 1500      1000     500   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ่จริงและ
ค าปรึกษาเชิงลึกในการน าความคิดสร้างสรรค์ไปในการก้าวสู่การ
เป็นผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต คน 100        50      50   

1. กิจกรรมสร้างความพร้อมให้เยาวชนในการประกอบ
ธุรกิจ 

ล้าน
บาท   3.0000   0.9000   0.9000  0.7500  0.4500 

โครงกำรที่ 2 : โครงกำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำและ
บริกำร     5.0000  1.1050  1.7050  1.8050  0.3850 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการบ่ม
เพาะเชิงลึกด้วยความรู้ด้านการพัฒนาและสร้างคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าผลิตภัณฑ์และบริการ คน 200   50   50    50    50   
ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้ประกอบการชุมชนได้รับการ
ถ่ายทอดถอดความรู้ด้านการออกแบบสนิค้าและบริการดว้ย
กระบวนการคิดเชิงออกแบบและทคนิคงานฝีมือช่างไม่น้อยกวา่ คน 800    200    200    200    200   
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แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
วิสาหกจิรายย่อย 

ล้าน
บาท   5.0000   1.1050   1.7050   1.8050   0.3850 

โครงกำรที่ 3 : โครงกำรยกระดับคุณภำพมำตรฐำนสินค้ำและ
บริกำร     30.5000 

 
3.8900 

 
10.5000 

 
8.2850 

 
7.8250 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : SME ได้รับองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์หรือบริการ และการประกอบธุรกจิ
สมัยใหม่ไม่น้อยกว่า คน 3000    750    750    750    750   

1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
วิสาหกจิขนาดย่อม 

ล้าน
บาท   30.5000 

 
3.8900 

 
10.5000 

 
8.2850 

 
7.8250 

โครงกำรที่ 4 : โครงกำรยกระดับข้อมลูเพื่อ SME     13.0000  2.5595  3.2285  3.8085  3.4035 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : SME ผู้ประกอบการชุมชนผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์และบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางออนไลน์และออฟไลน ์และน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า คน 100000   25000   25000   25000   25000   

1. กิจกรรมยกระดับข้อมูลเพื่อ SME 
ล้าน
บาท   13.0000  2.5595  3.2285  3.8085  3.4035 

แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก     9.3493  2.4373  2.8373  2.1373  1.9374 
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรสร้ำงแหลง่บ่มเพำะธุรกิจสร้ำงสรรค์สู่
สถำบันกำรศึกษำส่วนภมูิภำค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภำค
ตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development 
: EEC)     9.3493  2.4373  2.8373  2.1373  1.9374 
ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ที่
ขยายในภูมิภาคทั้งในเชิงพื้นที่กายภาพและดิจิทัลแพลตฟอร์ม
เพิ่มขึ้น แห่ง 1                1   

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนนิสิต/นักศกึษาและผูป้ระกอบการ ที่
ได้รับการอบรม คน 1700    425    425   425     425   
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แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
หน่วย
นับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

1. การสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่
สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- Eastern (Economic Corridor Development : EEC) 

ล้าน
บาท   9.3493   2.4373   2.8373   2.1373   1.9374 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
ล้าน
บาท   67.0965   16.7741   16.7741   16.7741   16.7741 
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แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมำณ(เงินรำยได้และเงินบริจำค) พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
   

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 
    

    

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4ต าแหน่ง) 

กลุ่ม 
งบประมำณ 

รวมทั้งสิ้น 
ไตรมำส 1  
(ต.ค.-ธ.ค.) 

ไตรมำส 2  
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมำส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมำส 4  
(ก.ค.-ก.ย.) 

ยอดรวมทั้งสิ้น 54.0731 - 27.5440 15.4916 11.0375 

1. เงินสะสม 16.4255 - 10.5440 5.8815 - 

1.1.รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงาน 15.3524 - 9.4709 5.8815 - 
1.2.โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเที่ยว
สุขภาพที่มีศักยภาพสูง/โครงการเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 

1.0731 - 1.0731 - - 

2. เงินนอกงบประมำณ(เงินรำยได้และเงินบริจำค) 36.6475 - 17.0000 9.6101 11.0375 

2.1.รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานส านักงาน 17.6476 - - 8.1101 9.5375 

2.2. โครงการเทศกาลงานออกแบบขอนแก่น (Isran Festival) 15.0000 - 12.0000 1.5000 1.5000 

2.3. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 5.0000 - 5.0000   
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 แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินสะสม (ทุน) และเงินนอกงบประมำณ(เงินรำยได้และเงินบริจำค) พ.ศ. 2563 

กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
           

ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน) 

        

         หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง) 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

ยอดรวมทั้งสิ้น     54.0731    27.5440  15.4916  11.0375 
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน     54.9469         
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนำพื้นที่แหล่งบม่เพำะ
ธุรกิจสร้ำงสรรค ์     33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์
เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม ร้อยละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม ล้านบาท   33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 

แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน              
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนำและส่งเสรมิบุคลำกรสร้ำงสรรค์
และธุรกิจไทย ให้น ำนวัตกรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้ำและบรกิำร     16.0731    13.0731  1.5000  1.5000 

กิจกรรมพัฒนำและส่งเสรมิย่ำนสรำ้งสรรค์เพื่อให้
ประเทศมีเมืองและชมุชนที่มีศักยภำพด้ำนกำร
ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม ล้ำนบำท   15.0000   

 
  12.0000   1.5000   1.5000 
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แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น ไตรมำส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมำส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมำส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมำส 4 (ก.ค.-ก.ย.) 

ตัวชี้วดั/กิจกรรม   เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ เป้ำหมำย งบประมำณ 

1.โครงกำรเทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจสรำ้งสรรค์ภำคตะวันออกฉียงเหนือ   15.0000      12.0000   1.5000   1.5000 

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.
ขอนแก่น พื้นที ่ 1    1      

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ คน 50    25  15  10  
ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ : 
จ านวนผู้เข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน ์ คน 150,000     50,000  50,000  50,000 

แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค     1.0731  
 

  1.0731     
โครงกำรที่ 1 : โครงกำรพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์และบริกำรกลุม่ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่มี
ศักยภำพสูง/โครงกำรเทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์
เพื่อส่งเสริมธุรกิจสร้ำงสรรค์ภำคเหนือตอนบน     1.0731  

 
  1.0731     

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.
เชียงใหม่ และเมืองรอง พื้นที ่ 1    1               

ตัวชี้วดัเชงิปริมำณ : จ านวนผู้เข้ารว่มกจิกรรมและ
การเข้าถึงข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ไม่น้อยกว่า คน 120000    30000    30000    30000    30000   

ตัวชี้วดัเชงิคุณภำพ : มลูค่าทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 900    900             

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน ล้านบาท   1.0731 

  
  1.0731         

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ล้านบาท   5.0000     5.0000     

49




