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ส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)



การถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ สู่กลยุทธ์การด าเนินงานของส านักงานสง่เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)  เป็นดังนี้ 
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 ์ 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. ความร่วมมือของภาคส่วนต่าง 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 

 



 
สรุปโครงการภายใต้แผนปฏิบตัิการของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประเด็นยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค/์ผลลัพธ์ กลยุทธ์ โครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาความสามารถของ
ผู้ประกอบการและธุรกิจ
สร้างสรรค ์

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 



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) 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

 เป้าประสงค์ที่ 3 
ผู้ประกอบการสามารถ
เข้าถึงมาตรการสนบัสนนุ
ต่าง ๆ 
ผลลัพธ:์ เพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจให้กับธุรกิจ
สร้างสรรค์ของไทย 

กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนา
กลไก/มาตรการ
สนับสนนุ
ผู้ประกอบการธุรกิจ
สร้างสรรค ์

- การศึกษาเพื่อพัฒนากลไก/มาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใชง้บประมาณจากโครงการที่
เก่ียวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค์ 

 เป้าประสงค์ที่ 4 เพิ่ม
โอกาสในการเติบโตของ
ธุรกิจสร้างสรรค์ 
ผลลัพธ:์ ธุรกรรมจาก
เครือข่ายความร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริม
ความร่วมมือกับ
เครือข่ายธุรกิจ
สร้างสรรค์ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
 
 

- การด าเนินงานด้านความร่วมมอืกับเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณจากโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม
ศักยภาพอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และธุรกิจสร้างสรรค ์



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 

13. 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 

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

ออนไลน์และออฟไลน์ และน าไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาและต่อยอดธุรกิจสร้างสรรค์ได้ 100,000 ราย 



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 

15. 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 
 
 
 
 
 

 



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 
 

16. 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 

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

ผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และการเกิดธุรกรรม ภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ, ประเมิน
ประโยชน์และความพงึพอใจที่ผูร้ับบริการได้รับ) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 พัฒนา 
สู่องค์กรสมรรถนะสูง
รองรับยุคดิจิทัล 

- การด าเนินงานด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยใช้งบด าเนนิงาน 
 

 



กระทรวง ส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ส่วนรำชกำร ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

จ ำนวน ร้อยละ

ยอดรวมท้ังส้ิน 284.4096 3.5731 1.26 280.8365

1. งบประมำณรำยจ่ำยหน่วยงำน 146.8412 2.0000 1.36 144.8412
1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 54.9469 0.0000 0.00 54.9469
2) แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 91.8943 2.0000 2.18 89.8943
1. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ กรุงเทพฯ 5.0000 0.00 5.0000
2. โครงการ สร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค 3.0000 0.00 3.0000
3. โครงการ พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการ
สร้างนวัตกรรม

7.1819 0.00 7.1819

4. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รายสาขา 3.8000 0.00 3.8000
5. โครงการพัฒนาองค์กรและบุคลากร สู่องค์กร 4.0 1.0000 0.00 1.0000
6. โครงการส่งเสริมความเช่ือม่ันและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสร้างสรรค์ของประเทศ 2.0000 0.00 2.0000
7. โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าของส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

2.0000 0.00 2.0000

 8.  โครงการพัฒนาทุนวัฒนธรรมท้องถ่ินสู่การสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์ (Story Telling To 
Branding)

5.0000 0.00 5.0000

9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 19.9124 0.00 19.9124
10 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีเมืองสร้างสรรค์          34.0000 2.0000 5.88 32.0000 ปรับลดภาพรวมโครงการ

งบประมำณ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้ำนบำท (ทศนิยม 4 ต ำแหน่ง)

ปรับลดข้ันกรรมำธิกำรแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร รวมท้ังส้ิน คงเหลือ หมำยเหตุ



จ ำนวน ร้อยละ

งบประมำณ
ปรับลดข้ันกรรมำธิกำรแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร รวมท้ังส้ิน คงเหลือ หมำยเหตุ

11. โครงการมหกรรมงานยกระดับคุณภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย (Creative Industry 
Fair)

9.0000 0.00 9.0000

2. งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร 70.4719 1.5731 2.23 68.8988
1) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีระดับภำค 9.1226 1.0731 11.76 8.0495

 โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และบริการกลุ่มท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพท่ีมีศักยภาพสูง

9.1226 1.0731 8.0495 ปรับลดภาพรวมแผนงานบูรณาการ

2) แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำผู้ประกอบกำร และวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำด
ย่อมสู่สำกล

52.0000 0.5000 0.96 51.5000

โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์
รุ่นใหม่

3.0000 3.0000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิง
สร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค

5.0000 5.0000

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ: วิสาหกิจขนาดย่อม 31.0000 0.5000 1.61 30.5000 ปรับลดภาพรวมแผนงานบูรณาการ
โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 13.0000 13.0000
3) แผนงำนบูรณำกำรเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก 9.3493 0 0.00 9.3493

โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก - Eastern (Economic Corridor Development
 : EEC)

9.3493 9.3493

3. งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร 67.0965 67.0965



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

หน่วย : ล้านบาท 

  ผลผลิต/โครงการ พรบ.งบประมาณ 
ปี 2562 

ผลเบิกจ่าย  
ณ 30 ก.ย. 62 

ผลเบิกจ่ายคิดเป็น
ร้อยละของแผน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 249.4765 214.6094 86 
1.แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 100.0946 81.0226 81 
ผลผลิตที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทยให้น านวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ 

45.1736 32.1603 71 

ผลผลิตที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 54.9210 48.8623 89 
2.แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่
สากล   

56.8000 47.0942 83 

2.1.โครงการฐานข้อมูลสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์ 14.8000 9.9338 67 
2.2.โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน/นักศึกษา 
สู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุ่นใหม่ 

3.0000 2.4506 82 

2.3.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน (Community-Based) เชิงสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค 5.0000 2.8890 58 
2.4.โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ 34.0000 31.8207 94 
3.แผนงานบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 20.6226 17.9578 87 
3.1.โครงการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพ่ือการท่องเที่ยว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Creative Tourism) 11.5000 9.7793 85 
3.2.โครงการส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน 9.1226 8.1785 90 
4.แผนบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 9.3493 7.6930 82 
4.1.โครงการสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก - Eastern Economic Corridor Development :EEC) 

9.3493 7.6930 82 

5.แผนบุคลากรภาครัฐ 62.6100 60.8414 97 
หมายเหตุ : ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 รวม 234.3671 ล้านบาท (ร้อยละ 93 



(หน่วย : บาท)

เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

รวมท้ังส้ิน 16,425,565.02   37,647,534.98   54,073,100.00   

1.งบบุคลากร -                 5,000,000.00    5,000,000.00      ค่าตอบแทนพิเศษ/เงินรางวัลประจ าปี 2562

2.งบด าเนินงาน 15,352,465.02   17,647,534.98   33,000,000.00    (ส าหรับส่วนการบริหาร สศส. กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และขอนแก่น)

1.1. ค่าสาธารณูปโภค 6,462,000.00    -                 6,462,000.00     
1) ค่าไฟฟ้า 6,180,000.00      -                   6,180,000.00      
       สศส. กรุงเทพ  4,200,000.00      4,200,000.00      เดือนละ 700,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  900,000.00        900,000.00         เดือนละ 150,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  1,080,000.00      1,080,000.00      เดือนละ 180,000 บาท
2) ค่าน ้าประปา 96,000.00          -                   96,000.00          
       สศส. กรุงเทพ  30,000.00          30,000.00          เดือนละ 5,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  30,000.00          30,000.00          เดือนละ 5,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  36,000.00          36,000.00          เดือนละ 6,000 บาท
3) ค่าโทรศัพท์ 150,000.00        -                   150,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 15,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  30,000.00          30,000.00          เดือนละ 5,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  30,000.00          30,000.00          เดือนละ 5,000 บาท
3) ค่าไปรษณีย์ 36,000.00          -                   36,000.00          
       สศส. กรุงเทพ  36,000.00          36,000.00          เดือนละ 6,000 บาท
1.2. ค่าวัสดุ /ค่าใช้สอย / ค่าจ้างเหมาบริการ 8,890,465.02    17,647,534.98   26,538,000.00   
1) ค่าเช่า โกดัง/เก็บของ 1,114,000.00      1,114,000.00      

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

       สศส. กรุงเทพ  750,000.00        750,000.00         
พื นท่ี 425 ตารางเมตร อัตราเดือนละ 120,375 บาท + ค่าบริการเปิดโกดัง 55,500
 บาท /ปี

       สศส. เชียงใหม่  210,000.00        210,000.00         เดือนละ 35,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  154,000.00        154,000.00         เดือนละ 22,000 บาท

2) ค่าเช่ายานพาหนะ พร้อมพนักงานขับรถ 819,000.00        819,000.00         

       สศส. กรุงเทพ  351,000.00        351,000.00         
ค่าเช่ารถตู้โดยสาร พร้อมพนักงานขับรถ จ้านวน 1 คัน เดือนละ 38,500 บาท 
จ้านวน 6เดือนและค่าล่วงเวลา

       สศส. เชียงใหม่  216,000.00        216,000.00         จ้านวน 1 คัน เดือนละ 36,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา จ้านวน 6 เดือน
       สศส. ขอนแก่น  252,000.00        252,000.00         จ้านวน 1 คัน เดือนละ 36,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา จ้านวน 7 เดือน

3) ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 250,380.00        250,380.00         
       สศส. กรุงเทพ  125,190.00        125,190.00         จ้านวน 4 เคร่ือง อัตราเคร่ืองละ 6,955 บาท
       สศส. เชียงใหม่  83,460.00          83,460.00          จ้านวน 2 เคร่ือง อัตราเคร่ืองละ 6,955 บาท
       สศส. ขอนแก่น  41,730.00          41,730.00          จ้านวน 1 เคร่ือง อัตราเคร่ืองละ 6,955 บาท

4) ค่าใช้เคร่ืองถ่ายเอกสาร 342,000.00        342,000.00         

       สศส. กรุงเทพ  240,000.00        240,000.00         
จ้านวน 4 เคร่ือง ขาวด้า A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3
 ราคา 5.35 บาท เฉล่ียเดือนละ 40,000 บาท

       สศส. เชียงใหม่  60,000.00          60,000.00          
จ้านวน 2 เคร่ือง ขาวด้า A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3
 ราคา 5.35 บาท เฉล่ียเดือนละ 10,000 บาท

       สศส. ขอนแก่น  42,000.00          42,000.00          
จ้านวน 1 เคร่ือง ขาวด้า A3 และ A4 ราคา 0.35 บาท สี A4 ราคา 3.21 บาท สี A3
 ราคา 5.35 บาท เฉล่ียเดือนละ 7,000 บาท

5) ค่าจ้างเหมาท้าความสะอาด 2,702,805.02      2,702,805.02      



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

       สศส. กรุงเทพ  1,759,921.02      1,759,921.02      จ้านวน 13 คน อัตราเดือนละ 293,320.17 บาท

       สศส. เชียงใหม่  436,560.00        436,560.00         
จ้านวน 3 คน อัตราเดือนละ 70,100 บาท  ปรับเพ่ิมเป็น 72,760 บาท ตั งแต่ ม.ค.
 63

       สศส. ขอนแก่น  506,324.00        506,324.00         จ้านวน 3 คน อัตราเดือนละ 72,332 บาท
-                   

6) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 2,734,680.00      2,734,680.00      
       สศส. กรุงเทพ  1,848,960.00      1,848,960.00      จ้านวน 12 คน อัตราเดือนละ 308,160 บาท

       สศส. เชียงใหม่  423,720.00        423,720.00         
จ้านวน 3 คน อัตราเดือนละ 67,410 บาท  ปรับเพ่ิมเป็น 70,620 บาท ตั งแต่ ม.ค.
 63

       สศส. ขอนแก่น  462,000.00        462,000.00         จ้านวน 3 คน เดือนละ 66,000 บาท

7) ค่าจ้างเหมาช่างเทคนิค สศส.กรุงเทพฯ 1,531,491.00      1,531,491.00      จ้านวน 11 คน อัตราเดือนละ 255,248.50 บาท
-                   

8) ค่าจ้างพนักงานส่งเอกสาร สศส.กรุงเทพฯ 102,000.00        102,000.00         เดือนละ 17,000 บาท รวมค่าล่วงเวลา

9) ค่าจ้างเหมาดูแลสวน 172,000.00        172,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  60,000.00          60,000.00          เดือนละ 10,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  64,000.00          64,000.00          เดือนละ 8,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  48,000.00          48,000.00          เดือนละ 8,000 บาท

10) ค่าจ้างเหมาก้าจัดแมลง/เชื อโรค 121,300.00        121,300.00         
       สศส. กรุงเทพ  85,600.00          85,600.00          จ้านวน 2 ครั ง ๆ ละ 42,800 บาท
       สศส. เชียงใหม่  17,500.00          17,500.00          เดือนละ 2,500 บาท
       สศส. ขอนแก่น  18,200.00          18,200.00          เดือนละ 2,600 บาท



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

11) ค่าบ้ารุงรักษาทรัพย์สิน/ซ่อมแซม 532,300.00        5,405,543.98      5,937,843.98      
       สศส. กรุงเทพ  532,300.00        1,997,700.00      2,530,000.00      

250,000.00        250,000.00         **ค่าบ้ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
100,000.00        100,000.00         **ค่าบ้ารุงรักษาระบบควบคุมประตูเข้า-ออก

250,000.00        250,000.00         ค่าบ้ารุงรักษาระบบบันไดเล่ือน
70,000.00          70,000.00          ค่าบ้ารุงรักษาระบบลิฟท์

100,000.00        100,000.00         **ค่าบ้ารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์
32,300.00          17,700.00          50,000.00          ค่าบ้ารุงรักษาระบบกรองน ้าด่ืม

260,000.00        260,000.00         ค่าบ้ารุงรักษาระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ / ระบบป้องกันอัคคีภัย
80,000.00          80,000.00          ค่าบ้ารุงรักษาระบบอาคาร (BAS)

150,000.00        150,000.00         **ค่าบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Access ห้องสมุด และระบบประตู RFID
140,000.00        140,000.00         **ค่าบ้ารุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่าง สศส.

30000 30,000.00          จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์ขนของ table lift
50000 50,000.00          จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ลิฟท์

800,000.00        800,000.00         จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ บันไดเล่ือน
200,000.00        200,000.00         หลอดโปรเจคเตอร์

       สศส. เชียงใหม่  1,182,724.98      1,182,724.98      
9,000.00            9,000.00             -บ้ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 2ครั ง/ปี

16,500.00          16,500.00           -บ้ารุงรักษาตู้ควบคุมและจ่ายไฟภายในอาคาร(MDB) 1ครั ง/ปี
18,000.00          18,000.00           -บ้ารุงรักษาเคร่ืองก้าเนิดไฟฟ้า 2ครั ง/ปี

136,424.50        136,424.50          -บ้ารุงรักษาระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ 2ครั ง/ปี
30,000.00          30,000.00           -บ้ารุงรักษาระบบสุขาภิบาล 1ครั ง/ปี
13,500.00          13,500.00           -บ้ารุงรักษาระบบประปา 2ครั ง/ปี
15,000.00          15,000.00           -บ้ารุงรักษาระบบสายล่อฟ้า 1ครั ง/ปี



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

14,000.00          14,000.00           -บ้ารุงรักษาระบบจ่ายไฟห้องนิทรรศการ 1ครั ง/ปี
42,800.00          42,800.00           -บ้ารุงรักษาระบบโทรศัพท์ 2ครั ง/ปี
47,515.00          47,515.00           -บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบ Access ห้องสมุด และระบบประตูRFID 2ครั ง/ปี
42,800.00          42,800.00           -บ้ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 2ครั ง/ปี
37,450.00          37,450.00           -บ้ารุงรักษาระบบป้องกันการบุกรุก 2ครั ง/ปี
91,000.00          91,000.00          -บ้ารุงรักษาระบบเคร่ืองปรับอากาศ 2ครั ง/ปี
56,000.00          56,000.00          -บ้ารุงรักษาระบบป้องกันการดับเพลิงและแจ้งเหตุไฟไหม้ 2ครั ง/ปี
16,200.00          16,200.00          -บ้ารุงรักษาระบบประตูเล่ือนอัตโนมัติ 4ครั ง/ปี
8,000.00            8,000.00            -บ้ารุงรักษาชุดพ่นหมอกควันไอน ้า 1ครั ง/ปี
4,000.00            4,000.00            -บ้ารุงรักษาประตูบานสวิง 1ครั ง/ปี
6,000.00            6,000.00            -บ้ารุงรักษาเคร่ืองกรองน ้า 1ครั ง/ปี

11,000.00          11,000.00          -ซ่อมแซมแคบแบงค์(Capacitor Bank) ตู้ MDB 2 ชุด

58,000.00          58,000.00          
-ซ่อมแซมดิมเมอร์(Dimmer) ห้องนิทรรศการ 1 ชุดและห้องสมุด 1 ชุด และ
โปรแกรมควบคุม

53,000.00          53,000.00          -ซ่อมแซมหลอดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

17,000.00          17,000.00          
-ซ่อมแซมเซนเซอร์ควบคุมการท้างานของระบบไฟฟ้าส่งสว่างและเซ็นเซอร์พัดลม
ดูดอากาศห้องน ้า Staff ชายชั น 2 และ 3 และห้องน ้าหญิงชั น 3

300,000.00        300,000.00         -ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และส่วนประกอบอาคาร
40,000.00          40,000.00          -ซ่อมแซมและจัดซื อวัสดุอุปกรณ์ส้านักงาน
49,535.48          49,535.48           - ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
50,000.00          50,000.00          -หลอดไฟฟ้าและหลอดไฟนิทรรศการ

-                   
       สศส. ขอนแก่น  2,225,119.00      2,225,119.00      รวมเป็นเงินทั งสิ น 2,225,119.- บาท

7,000.00            7,000.00            จ้างรถขนย้ายของ พร้อมพนักงานขนย้าย วัสดุ อุปกรณ์ และโครงสร้างฯ
58,315.00          58,315.00          จ้างติดตั งประตูอัตโนมัติบริเวณชั น 1



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

700,000.00        700,000.00         จ้างติดตั งประตูพับแบบล้อเล่ือนบริเวณด้านหน้า สศส.ขอนแก่น
200,000.00        200,000.00         จ้างติดตั งและซ่อมแซมร่ัว สศส.ขอนแก่น
30,000.00          30,000.00          จ้างติดตั งโคมไฟภายในห้องส้มมนา สศส.ขอนแก่น
5,000.00            5,000.00            1 อุปกรณ์กั นพื นท่ีโครงเหล็กมีล้อ

15,000.00          15,000.00          2 อุปกรณ์กั นพื นท่ีภายในอาคาร (เสากั นเขตทางเดิน)
20,000.00          20,000.00          3 ชุดอุปกรณ์ตั งป้าย ขนาด A3 โครงเหล็ก(ป้ายโปรเตอร์สแตนด์)
3,000.00            3,000.00            4 กรวยจราจร ขนาด 70 ซม. สะท้อนแสง PVC

12,000.00          12,000.00          5 อุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินพร้อมกล่องจัดเก็บ
3,000.00            3,000.00            6 ท่ีจัดเก็บร่ม
8,000.00            8,000.00            ซื อตู้เย็น ส้าหรับ สศส.ขอนแก่น
8,000.00            8,000.00            ซื อตู้ท้าน ้าเย็น-ร้อน ส้าหรับพื นท่ีส่วนบริการศูนย์ความรู้ สศส.ขอนแก่น

30,000.00          30,000.00          จ้างติดตั งระบบไฟส่องสว่างลานหน้าห้อง auditorium สศส.ขอนแก่น
20,000.00          20,000.00          ซื อชุดโต๊ะ ส้าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ สศส.ขอนแก่น

150,000.00        150,000.00         จ้างติดตั งม่านบริเวณชั น2 บริการศูนย์ความรู้ สศส.ขอนแก่น
312,654.00        312,654.00         ซื อเก้าอี ส้าหรับพื นท่ีสาธารณะบริเวณด้านหน้าอาคาร สศส.ขอนแก่น
45,000.00          45,000.00          ซื อชุดอุปกรณ์เคร่ืองเสียงเคล่ือนท่ี สศส.ขอนแก่น
60,000.00          60,000.00          จ้างติดตั งระบบนับจ้านวนผู้เข้าชมนิทรรศการ สศส.ขอนแก่น
3,150.00            3,150.00            จ้างซ่อมเบาะน่ัง ชั น2

10,000.00          10,000.00          จ้างติดตั งผนังด้านหลังห้องนิทรรศการ(ชั นลอย)
350,000.00        350,000.00         จ้างผลิตและติดตั งชั นจัดแสดงวางวัสดุเพ่ือการออกแบบ(แมททีเรียล เชลฟ์)
100,000.00        100,000.00         เคร่ืองเล่นโทรทัศน์ขนาด 50 นิ ว พร้อมอุปกรณ์ยึดติดและขาตั ง
15,000.00          15,000.00          เคร่ืองเล่นชุดโฮมเทียเตอร์และชุดอุปกรณ์ยึดติด
60,000.00          60,000.00          จ้างติดตั ง ดิจิตอล ไซเนจ ชั น 1

12) ค่าบ้ารุงรักษา/ต่ออายุ ซอฟต์แวร์/อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2,230,000.00      2,230,000.00      รวมทั งสิ น 2,230,000 บาท



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

1,600,000.00      1,600,000.00      ค่าบ้ารุงรักษา server และอุปกรณ์ของเคร่ือง network
630,000.00        630,000.00         ค่าบ้ารุงรักษา Infrastructure เชียงใหม่ และขอนแก่น/ระบบ Antivirus

13) ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 867,000.00        867,000.00         รวมทั งสิ น 867,000 บาท

 - คณะกรรมการส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 738,000.00        738,000.00         
จ้านวน 10 คน ประธาน 10,000 บาท กรรมการ 8,000 บาท รวม 82,000 บาท 
จ้านวน 12 ครั ง

 - คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 39,000.00          39,000.00          
จ้านวน 3 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 13,000 บาท 
จ้านวน 6 ครั ง

 - คณะอนุกรรมการกฎหมาย 51,000.00          51,000.00          
จ้านวน 4 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 17,000 บาท 
จ้านวน 6 ครั ง

 - คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล 39,000.00          39,000.00          
จ้านวน 3 คน ประธาน 5,000 บาท กรรมการ 4,000 บาท รวม 13,000 บาท 
จ้านวน 6 ครั ง

14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 135,000.00        135,000.00         เดือนละ 15,000 บาท

15) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้หน่วยงาน 1,681,500.00      1,681,500.00                                                                                  
       สศส. กรุงเทพ  1,104,000.00      1,104,000.00      อัตราเดือนละ 23,000 บาท จ้านวน 8 อัตรา
       สศส. เชียงใหม่  577,500.00        577,500.00         อัตราเดือนละ 19,250 บาท จ้านวน 5 อัตรา

16) ค่าใช้จ่ายเดินทางปฎิบัติงาน 400,000.00        400,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  200,000.00        200,000.00         เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส ขอนแก่น
       สศส. เชียงใหม่  100,000.00        100,000.00         เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส ขอนแก่น /กรุงเทพฯ
       สศส. ขอนแก่น  100,000.00        100,000.00         เพ่ือเดินทางไปปฏิบัติงาน ช่วงกิจกรรมงานเปิด สศส กรุงเทพฯ/เชียงใหม่

17) ค่าตรวจสุขภาพ 200,000.00        200,000.00         สศส. กรุงเทพ เชียงใหม่ และขอนแก่น



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

18) ค่าตรวจสอบบัญชี 1,000,000.00      1,000,000.00      ส้าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)

19) ค่าวัสดุส้านักงาน 207,000.00        207,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  27,000.00          27,000.00          เดือนละ 30,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท

20) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 540,000.00        540,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  360,000.00        360,000.00         เดือนละ 40,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท

21) ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 360,000.00        360,000.00         
       สศส. กรุงเทพ  180,000.00        180,000.00         เดือนละ 20,000 บาท
       สศส. เชียงใหม่  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท
       สศส. ขอนแก่น  90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท

22) ค่าเดินทาง/พาหนะ 90,000.00          90,000.00          เดือนละ 10,000 บาท

23) ค่าจัดท้า infographic 400,000.00        400,000.00         จ้านวน 1 เร่ือง จ้านวน 12  อุตสาหกรรม

24) ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,600,000.00      2,600,000.00      ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ค่าปรับปรุงทางเช่ือมส้านักงานด้านข้างอาคาร
ค่าจัดเตรียมพื นท่ีส้าหรับพิธีเปิด BKDW (ค่าตกแต่งสถานท่ี และอ่ืนๆ)



เงินสะสม (ทุน)  เงินรายได้  รวม

แหล่งเงิน

รายการค่าใช่จ่าย หมายเหตุ/รายละเอียด

2. ค่าใช้จ่ายภารกิจ 1,073,100.00    15,000,000.00   16,073,100.00   

1) โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ งบประมาณปี 
2563 15,000,000.00    15,000,000.00    เน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรม 1 ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ creative craft
กิจกรรม 2 สร้างแนวร่วมย่านสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ
กิจกรรม 3 เทศกาลงานความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม 4 สร้างความเข้าใจและถ่ายทอดแนวคิดการส่งเสริมย่านสร้างสรรค์

2) โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม
ธุรกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน งบประมาณปี 2563 1,073,100.00      1,073,100.00      ขอรับจัดสรรเพ่ิมเติมเน่ืองจากถูกปรับลดงบประมาณในขั นกรรมาธิการฯ



 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) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน  
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 พัฒนาศูนย์กลางการรวบรวมข้อมลูเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละการ
สร้างนวัตกรรม 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 



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 
 
 

- 
 
 

   



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 

      



 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 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     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 ร้อยละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ล้านบาท   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 
 
 
  



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 

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 ร้อยละ 26                26   

1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการขยายแหล่งบ่มเพาะ
ธุรกิจสร้างสรรค์ต้นแบบทั้งในด้านดิจิทัลและด้านกายภาพ ล้านบาท   28.9819   6.3094   11.5419   7.646   3.4846 

2. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมย่านสร้างสรรค์เพื่อให้
ประเทศมีเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ล้านบาท   51.9124   15.7250   15.6250   16.3312   4.2312 

3. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้น า
ความคิดสร้างสรรค์ไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบรกิาร ล้านบาท   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   



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 

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

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 900       900            

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน ล้านบาท   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 ล้านบาท   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   



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. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ
วิสาหกจิรายย่อย ล้านบาท   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 ล้านบาท   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 ล้านบาท   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   



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. การสร้างแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์สู่
สถาบันการศึกษาส่วนภูมิภาค (เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
- Eastern (Economic Corridor Development : EEC) ล้านบาท   9.3493   2.4373   2.8373   2.1373   1.9374 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท   67.0965   16.7741   16.7741   16.7741   16.7741 

            

 

            

            

 

 

 

 

 
 



 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   

      



 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 

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน     54.9469         
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบม่เพาะธุรกิจ
สร้างสรรค ์     33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 
ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชนแ์ละความพึง
พอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกจิสร้างสรรค์เชิงพื้นที่และดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ร้อยละ 80            80   

1. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม ล้านบาท   33.0000    9.4709  13.9916  9.5375 

แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน              
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรสร้างสรรคแ์ละธุรกิจ
ไทย ให้น านวัตกรรมและความคิดสรา้งสรรค์ไปใช้ยกระดับ
สินค้าและบริการ     16.0731    13.0731  1.5000  1.5000 

กิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิย่านสรา้งสรรค์เพื่อให้ประเทศมี
เมืองและชมุชนที่มีศักยภาพด้านการทอ่งเที่ยวเชงิสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ล้านบาท   15.0000      12.0000   1.5000   1.5000 



น/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.โครงการเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม
ธุรกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกฉียงเหนือ   15.0000      12.0000   1.5000   1.5000 

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.ขอนแก่น พื้นที ่ 1    1      

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คน 50    25  15  10  

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : การเข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์ : จ านวนผู้
เข้าถึงข้อมูลด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งออนไลน์และออฟไลน ์ คน 150,000     50,000  50,000  50,000 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค     1.0731     1.0731     
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสรา้งสรรค์
และบริการกลุ่มท่องเทีย่วเชงิสุขภาพทีม่ีศักยภาพสูง/โครงการ
เทศกาลความคิดสรา้งสรรค์เพื่อส่งเสรมิธุรกิจสร้างสรรค์
ภาคเหนือตอนบน     1.0731     1.0731     

ตัวชี้วดัเชงิปริมาณ : จ านวนเทศกาลงานออกแบบ จ.เชียงใหม่ 
และเมืองรอง พื้นที ่ 1    1               

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

ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ ล้านบาท 900    900             

1. กิจกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมธุรกิจ
สร้างสรรค์ภาคเหนือตอนบน ล้านบาท   1.0731     1.0731         

แผนงานบุคลากรภาครัฐ ล้านบาท   5.0000     5.0000     

 




