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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สืบสานคุณค่าแห่งศิลปหัตถกรรมไทย เสริมสร้างผู้ประกอบการทันสมัย 

ณ 14 ก.ย.65 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ S1.1  
การสืบสาน ส่งเสริม
คุณค่า ยกย่องเชิดชู  
และสร้างเครือข่าย   
ผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรม 

1. โครงการเชิดชู        
ผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรม 

1. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้รักษาภูมิปัญญา และมีทักษะฝีมือเชิงช่าง
ในงานศ ิลปห ัตถกรรม ส ืบสาน ต ่อยอดและพัฒนา
สร ้างสรรค์  เป ็น  "คร ูศ ิลป ์ของแผ ่นด ิน " "คร ูช ่าง
ศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" 

2. เพื ่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เชิงช่างของผู้
ได ้ร ับการเชิดชูเป ็น "คร ูศ ิลป์ของแผ่นดิน" "คร ูช ่าง
ศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" บันทึก
เป็นข้อมูลจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล เพื่อการเผยแพร่
สร้างการรับรู ้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย ่าง
ต่อเนื่อง 

3. เพื ่อส่งเสริมคุณค่าผู ้ได้ร ับการเชิดชูเป็น "ครูศิลป์ของ
แผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม" ให้นำองค์ความรู้ที ่อยู ่ในตัวบุคคลเป็น
ประโยชน์ต่อการถ่ายทอดส่งต่อ เป็นแนวทางต่อการสรา้ง
แรงบันดาลใจของช่างฝีมือรุ่นหลัง หรือคนรุ่นใหม่ในการ
สืบสาน ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอด และขยายผลอันจะนำไปสู่
การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

4. เพื่อสร้างการรับรู้บทบาทสำคัญขององค์กรในการส่งเสริม 
รักษาคุณค่างานศิลปหัตถกรรม 

1. การเชิดชู “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” “ทายาท
ช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 
- การสรรหา (เสนอชื่อ) ผู้ทำงานศิลปหัตถกรรมเข้าสู่กระบวนการ

คัดสรรและเชิดชู   
- การกลั่นกรอง และการลงพื้นที่ (ครั้งท่ี 1) ในพื้นที่ของผู้ที่ผ่านการ

กลั่นกรองฯ 
- การคัดสรรผู้ทำงานศิลปหัตถกรรม ตามเกณฑ์การพิจารณาที่

กำหนด    
- การจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเพื่อสร้างการรับรู้ผู ้ได้รับการเชิดชู

เกียรติ   
- การจัดทำข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการเผยแพร่บุคคลที่ได้รับการเชิด

ชูเกียรติ 
2. จัดทำ “ทำเนียบนาม” ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 

และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม 
- การรวบรวมข้อมูลรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเชิดชูเป็น ครูศิลป์ของ

แผ่นดิน ครูชา่งศิลปหัตถกรรม และ ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 
พ.ศ. 2552–2566  จัดทำเป็นหนังสือทำเนียบนาม (Directory)  
- ข้อมูลอันเป็นองค์ประกอบในทำเนียบนาม มีข้อมูลที่สำคัญ เช่น 

ช่ือ-นามสกุล สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ สถานะของบุคคล
ที ่ได ้ร ับการเชิดชู ปี พ.ศ. ที ่ ได ้ร ับการเชิดชู  ประเภทงาน
ศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการเชิดชู รูปภาพบุคคล และผลงานของแต่
ละบุคคลที่ได้รับการเชิดชู  เป็นต้น 
- จัดทำในรูปแบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (E-book) พร้อมต่อการ

นำไปใช้เพื่อการเผยแพร่ 
(ภายใต้ พรบ. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) 

เชิงปริมาณ : 
1. จำนวนบุคคลที่ได้รับการคัดสรรเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของ

แผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหตัถกรรม” และ “ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566  จำนวนไม่น้อยกว่า 
25 คน 

2. จำนวนข้อมูลเพื่อการเผยแพร่สร้างการรับรูผู้้ที่ไดร้ับการเชิด
ชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครชู่างศิลปหัตถกรรม” และ 
“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำป ีพ.ศ. 2566 ใน
รูปแบบเอกสารอิเล็คทรอนิค (E-Book) และวีดิทัศน ์
จำนวน 25 คน  

3. จำนวนตัวอย่างผลงานโดดเด่นท่ีสะท้อนทักษะฝีมือของผู้ที่
ได้รับการเชิดชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน”  “ครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการจัดแสดงและ
เผยแพร่  ไม่น้อยกว่า 25 ช้ิน    

4. จำนวนกิจกรรมนิทรรศการ    เชิดชูผู้ที่ไดร้ับการคัดสรรเชิด
ชูเป็น “ครูศิลป์ของแผ่นดิน” “ครชู่างศิลปหัตถกรรม” และ 
“ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” ประจำป ีพ.ศ. 2566  สร้าง
การรับรู้ จำนวน 1 กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ : 
1. ม ี อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้  ภ ู ม ิ ป ั ญ ญ าแ ห ่ ง บ ร รพบ ุ ร ุ ษ ใ น ง าน

ศิลปหัตถกรรมที่สะท้อนทักษะฝีมอืเชิงช่างของผู้ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเก ียรติเป ็น  “คร ูศ ิลป์ของแผ่นดิน” “คร ูช ่าง
ศ ิลปห ัตถกรรม” และ “ทายาทช่างศ ิลปห ัตถกรรม” 
โดยเฉพาะในงานหัตถกรรมที่กำลังจะสูญหาย หรือเหลือผู้ทำ
อยู่น้อยให้คงอยู่ มีการเก็บรักษา จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการเผยแพร่ ถ่ายทอดส่งต่อเป็นต้นแบบ   

2. สร้างโอกาสแก่ผู้ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของ
แผ่นด ิน” “คร ูช ่างศ ิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าสู ่โอกาสการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ การพัฒนายกระดับ การเผยแพร่คุณค่า
โดยหน่วยงานพันธมิตร หรือหน่วยงานร่วมอื่นๆ ทั้งภายใน
และภายนอก 

3. เกิดการรับรู้เอกลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมที่รักษาภูมิปัญญา
ดั้งเดิมกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนัก และร่วมกันอนุรักษ์ รักษา 
ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป 

4. ข้อมูลประวัติผู ้ที ่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น “ครูศิลป์ของ
แผ่นด ิน” “คร ูช ่างศ ิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่าง

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป ์

2,500,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

ศิลปหัตถกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566 มีการเผยแพร่ ให้เป็น
ที่รู ้จักต่อสาธารณชนในวงกว้าง นำไปสู่การสร้างการรับรู้ 
เรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแนวทางให้เกิดการนำ
องค์ความรู้จากภูมิปัญญาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา  ต่อ
ยอด อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์ต่อไป  

5. สร้างการรับรู้บทบาทของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย
ในการส่งเสริม รักษาคุณค่างานศิลปหัตถกรรม สู่สาธารณชน 
ผ่านกิจกรรมการดำเนินงาน ให้เป็นท่ีรับรู้ในวงกว้าง  

6. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ไดร้ับการเชิดชูเป็น “ครูศิลป์
ของแผ่นดิน” “ครูช่างศิลปหัตถกรรม” และ “ทายาทช่าง
ศิลปหัตถกรรม” ประจำปี พ.ศ. 2566  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 

เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้         
เชิงค่าใช้จ่าย :                        
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

 2. โครงการสร้าง
เครือข่าย  ผู้สร้างสรรค์
งานศิลปหัตถกรรม 

1. เพื่อดำเนินการจัดให้มีการประชุมสมาชิกผู้สร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรม ในพื้นที ่4 ภูมิภาค 

2. เพื่อสร้างโอกาสให้สมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหตัถกรรม 
ได้ม ีโอกาสพบปะแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้องค์ความรู ้หรือ
วิทยาการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ สามารถนำความรู้ไป
ปรับใช้พัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมเป็นทางเลือก
แนวใหม่ เตรียมรับมือหรือปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
ภาวะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับการค้าขายในยุคปัจจุบัน  

2. เพื่อเป็นแนวทางส่งต่อไปสู่การพัฒนา หรือการยกระดับ
สมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ในขั้นต่อไป 

กิจกรรมการจัดประชุมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงงาน
ศิลปหัตถกรรม ดังนี ้
1. การวางแผนกิจกรรม 
- ตั้งเป้าหมายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมที่ต้องการสนับสนุนให้เกิด

การนำมาใช้งาน บูรณาการสร้างสรรค์ และสร้างโอกาสการนำไป
จำหน่ายเผยแพร่ในงานกิจกรรมของ SACIT  
- คัดเลือกพื้นที่ในการจัดกิจกรรมใน 4 ภูมิภาค   
- จัดเตรียมข้อมูลสมาชิก สศท. จากฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสมาชิก 

สศท. ที ่มีความเหมาะสม ทั ้งในส่วนของสมาชิกที ่เคยเข้าร่วม
ประชุมในปีท่ีผ่านมาและสมาชิกอื่น ๆ ที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุม เพื่อ
เชิญชวนมาร่วมสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลตามระบบ
การจัดเก็บข้อมูลสมาชิก (ผ่าน google form) 

2. การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
- ประสานงานสมาชิก และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
- จัดทำรายชื่อสมาชิกที่ลงทะเบียนสมัครเพื่อเตรียมการทำกิจกรรม  
- แจ้งข่าว และรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมล์ ไปรษณีย์ 

และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ (ผ่านใบสมัคร และ google form)  
3. การจัดกิจกรรมการจัดระดับศักยภาพ และสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
สมาชิกศิลปาชีพ และสมาชิก สศท.  จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย 
- การจัดแสดงผลิตภัณฑ์สมาชิก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะ

ฝีม ือ ในการบูรณาการผลิตภัณฑ์ ร ่วมกันระหว่าง ว ิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ สมาชิก สศท. 
- การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก สศท. ที่เข้าร่วมประชุม เพื่อ

พัฒนาศักยภาพสมาชิกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนางานด้านการตลาดสำหรับศิลปหัตถกรรมที่เหมาะสม 

เชิงปริมาณ :   
1. จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 200 คน 
2. จำนวนเครือข่ายเข้าร่วม 5 กลุ่ม 
3. จำนวนฐานข้อมูลสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรม ที่

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม ได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ฐานข้อมูลสมาชิกที่เป็นปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 200 คน-ข้อมูล    

เชิงคุณภาพ : 
1. เครือข่ายสามารถแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วัตถุดิบ และการ

เข้าถึงช่องทางการตลาดต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก 
และ สศท. 

2. สมาชิกได้เรียนรู้วิทยาการเชิงธุรกิจใหม่ๆ สามารถนำความรู้
ไปปรับใช้พัฒนาสร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมเป็นทางเลือก
แนวใหม่ เตรียมรับมือหรือปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
ภาวะปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับการค้าขายในยุคปัจจุบัน  

3. สมาชิก และผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมระดับครูศลิป์ฯ 
ครูช่างฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรม
ร่วมกัน เป็นแนวทางเพื ่อเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการ
อนุรักษ์ รักษา และฟื ้นฟูภูมิปัญญาให้ดำรงคงอยู่ หรือ
นำไปสู่การพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานให้อยู ่ในวิถีปัจจุบัน
ต่อไปได้ 

4. สามารถทำการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกผู ้สร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรม (ที ่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม) ให้เป็น 
ข้อมูลที่สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล
สมาชิก เพื่อการนำมาใช้ประโยชน์ 

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป ์

3,000,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

- การสร้างเครือข่ายการรับรู ้ และเปิดโอกาสให้สมาชิก สศท. นำ
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของสมาชิกอื ่น มาใช้งาน บูรณาการ
สร้างสรรค์ และเปิดโอกาสนำไปจำหน่าย/เผยแพร่ในงาน/กิจกรรม
ของ SACIT 
- การจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

ข้อมูลสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมทั้ง 4 ครั้ง 

5. เป็นแนวทางสู่การพัฒนาศักยภาพสมาชิกในด้านต่างๆ หรือ
การยกระดับสมาชิกผู้สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมในขั้น
ต่อไป 

6. ร้อยละของความพึงพอใจของสมาชิกผู ้สร้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรมเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 85      

เชิงเวลา :        
ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จทุกครั้งภายในไตรมาสที่ 3/2566 
เชิงค่าใช้จ่าย :    
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

กลยุทธ์ S1.2 
การบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านศิลปหัตถกรรม
ไทย 

3. โครงการบริหาร
องค์ความรู้งาน
ศิลปหัตถกรรม 

1. เพื ่อสร้างฐานข้อมูล หรือพัฒนาข้อมูลองค์ความรู ้งาน
ศิลปหัตถกรรมไทยที่เป็นสากล บุคคลภายนอกสามารถ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบหรือระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning 
จากฐานข้อมูลหัตถกรรมในระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม 
(sacit archive)  และพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (Lifetime Learning)   

3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจในงานหัตถศิลป์ และส่งเสรมิ
การเป็นศูนย์กลางองความรู ้ด้านหัตถศิลป์  (Arts and 
Crafts Knowledge Center)  

4. เพื่อให้องค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมมีการจัดเก็บและ
นำไปเผยแพร่หรือประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และส่งเสริม
ให ้ เ ก ิ ดระบบน ิ เ วศ เช ิ งอ งค ์ค วามรู้  (Knowledge 
Ecosystem) เพื ่อการสืบสานงานศิลปหัตถกรรมอย่าง
ยั่งยืน 

5. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อการ
ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ สศท. ในด้านองค์ความรู้งาน
ศิลปหัตถกรรม 

1. กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ เพื ่อการเผยแพร่งาน
ศิลปหัตถกรรม  
จัดเก็บองค์ความรู้ในช้ินงานศิลปหัตถกรรมซึ่งสร้างสรรค์โดย ครูศิลป์ฯ 
ครูช่างฯ ทายาทช่างฯ และช้ินงานในพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดเก็บรวบรวม
ชิ้นงานหายาก ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อการศึกษาและต่อยอด 
และแปลในรูปแบบ 2 ภาษา (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ) เผยแพร่ผา่น
ระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (sacit archive) และงานท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 
ของ สศท. ต่อไป  
2. กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู ้งานศิลปหัตถกรรมในรูปแบบ                 
e-Learning   
โดยการเช ื ่อมโยงองค ์ความร ู ้ภ ูม ิป ัญญาการสร ้างสรรค ์งาน
ศิลปหัตถกรรม และนำเสนอในรูปแบบ e-Learning มุ่งเสริมพลงัและ
ต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มผู้สนใจรุ่นใหม่ ที่ต้องการศึกษาองค์ความรู้
เชิงลึกและเพิ่มทักษะในงานศิลปหัตถกรรม รวมถึงการส่งเสริมการ
บริหารและการจัดการทางการตลาด แก่กลุ ่มผู ้สร ้างสรรค์งาน
ศิลปหัตถกรรมของ สศท.    ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมให้เกิด
ระบบนิเวศเชิงองค์ความร ู ้  (Knowledge Ecosystem) ด้านงาน
ศิลปหัตถกรรม ที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจงานศิลปหัตถกรรมอย่าง
แพร่หลาย และเกิดการเรียนรู้งานศลิปหัตถกรรมตลอดชีวิต (Lifetime 
Learning) 
3. กิจกรรมพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์รูปแบบ

ออนไลน์ 
พัฒนาสื่อรูปแบบต่างๆ อาทิ ภาพถ่าย 3 มิติ  เสียงบรรยายภาษาไทย 
เสียงบรรยายภาษาอังกฤษ รวมถึงภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหว จาก
องค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมที่จัดแสดงภายในหอนิทรรศจำนวน 6 
หอนิทรรศการ ของ สศท. มีรูปแบบการนำเสนออย่างร่วมสมัย รองรับ
จัดแสดงให้สามารถนำเสนอในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆ 
ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ  
4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมผ่านพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 
จัดทำสารคดีเชิงองค์ความรู้ (sacit doucumentary) เชื่อมโยงองค์
ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

เชิงปริมาณ : 
1. ม ีการปร ับปร ุ งฐานข ้อม ูลองค ์ความร ู ้ เช ิ งล ึกงาน

ศิลปหัตถกรรม 
2. จัดเก็บองค์ความรู้งานศิลปหัตถกรรมเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 

100 รายการ หรือช้ินงาน  
3. จำนวนชิ ้นงานและองค ์ความร ู ้ ในระบบส ืบค ้นข้อมูล

หัตถกรรม (SACIT archive) ที่ได้รับการแปลภาษาไม่น้อย
กว่า 100 รายการ/ช้ินงาน  

4. จำนวนผู้เข้าถึงสื่อ เข้าถึงข้อมูลและสืบค้นฐานข้อมูลเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 (จากป ี2565) 

5. มีสื ่อการเรียนรู้แบบดิจิตอล (e-Learning) ไม่น้อยกว่า 3 
หลักสูตร (จัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาลักษณะ
เนื้อหาเชิงลึกและจัดทำบทเรียนในรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน) 

6. มีแนวทางการจัดทำหลักสูตรร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือ
พัฒนาหลักสูตรศิลปหัตถกรรมอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

7. องค์ความรู้ในหอนิทรรศการได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์
หรือแพลตฟอร์มผู้ให้บริการการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ไม่
น้อยกว่า 1 ช่องทาง 

8. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ ่น ที ่มีความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) มีการพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 1 แห่ง 

9. สศท. มีสารคดีเชิงองค์ความรู้ (SACIT documentary) เพื่อ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของงานศิลปหัตถกรรมผ่านพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

เชิงคุณภาพ : 
1. ระดับการรับรู ้ค ุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยและงาน
ศิลปหัตถกรรม ร้อยละ 60  
2. สศท. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมได้รับการ
จัดเก็บและรวมรวมอย่างเหมาะสม และพัฒนาให้เกิดระบบ
นิเวศเชิงองค์ความรู้ (Knowledge Ecosystem) มีการสืบค้น
และศึกษาองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมอย่างกว้างขวาง 

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป์ /  
ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3,888,300 
- เงินงบประมาณ    

3,388,300  
- เงินทุน 500,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย  สนับสนุน
ให้งานศิลปหัตถกรรมไทยได้รับการส่งเสริมในทุกมิติ และมีการเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป 

3. สศท. มีฐานข้อมูลองค์ความรู ้งานศิลปหัตถกรรม และ
ให้บริการองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยในระดับสาธารณะ 
4. สศท. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาในงานศิลปหัตถกรรมได้รับการ
เผยแพร่อย่างเหมาะสม และพัฒนาให้เกิดระบบนิเวศเชิงองค์
ความรู้ (Knowledge Ecosystem) มีการศึกษาองค์ความรู้ใน
งานศิลปหัตถกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
5. สศท. มีบทเรียน หรือหัวข้อ หรือหลักสูตรองค์ความรู้ด้าน
งานศิลปหัตถกรรมที่ให้บริการในระดับสาธารณะที่เข้าถึงได้
ง่ายและสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของคนในยุคปัจจุบัน 
6. ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในงานศิลปหัตถกรรมได้รับการ
พัฒนาเพื่อนำเสนออย่างร่วมสมัย และได้รับการสืบสานจาก
คนในยุคปัจจุบันอย่างเหมาะสมฃ 
7. สศท. ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีมา
ปร ับใช ้ในการส ่งเสร ิมและเผยแพร่องค ์ความร ู ้ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมผ่านองค์ความรู ้ ในหอนิทรรศการอย่าง
เหมาะสม  
8. สศท. มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดระบบนิเวศเชิงองค์ความรู้  
(Knowledge Ecosystem) มีการศึกษาองค์ความรู ้ในงาน
ศิลปหัตถกรรม และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง 
9. สศท. ผสมผสานนวัตกรรมการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยีมา
ปร ับใช ้ในการส ่งเสร ิมและเผยแพร่องค ์ความร ู ้ ในงาน
ศิลปหัตถกรรมผ่านการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือ
สถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสม 
10. สศท. กระตุ ้นให้เกิดการสืบสานเรียนรู ้ภูมิปัญญาการ
สร้างสรรค์งานศิลปหัตถกรรมในชุมชน ซึ่งเป็นกลใกในการ
รักษามรดกภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน 
11. สศท. มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมพลังทางวัฒนธรรม  
กระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและรายได้ในชุมชน
อย่างยั่งยืน 
เชิงเวลา :        
การดำเนินการสำเร็จตามระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย :   
การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย 100% 

กลยุทธ์ S1.3  
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

4. โครงการส่งเสริม
ชุมชนเรียนรู ้      
งานศิลปหัตถกรรม 

1. เพื ่อสร้างการรับรู ้และเผยแพร่แหล่งภูม ิปัญญาและ              
อัตลักษณ์ชุมชนไปยังกลุ ่มเป้าหมายให้เกิดการรับรู้  
ตระหนัก และเข้าถึงชุมชนผ่านสื ่อสารออนไลน์  และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน  

2. เพื่อสนับสนุนการใช้สินค้าหัตถกรรมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่ 
ผ่านสื่อสารออนไลน์ และกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน 

3. เพื่อสร้างช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่าน SACIT Corner 
และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม 
วิถีชุมชนกับการท่องเที่ยว 

1. การคัดเลือกชุมชนหัตถกรรม       ที่จะเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 
ชุมชน โดยกำหนดกรอบการพิจารณาเบื้องต้น (ดำเนินการเอง โดย 
สศท.)  

- ดำเนินงานภายใต้ “ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม” หรือ ชุมชนหัตถกรรม
ที่สมาชิกได้รับการยกย่องเชิดชูเป็น ครูศิลป์ของแผ่นดิน หรือครูช่าง
ศิลปหัตถกรรม หรือทายาทช่างศิลปหัตถกรรม หรือเป็นสมาชิก 
สศท. หร ือช ุมชนที ่ม ีปราชญ์ชาวบ ้าน บ ุคคลผ ู ้ทรงภ ูมิ   รู้  
ขนบประเพณี ภ ูม ิป ัญญา หร ืออ ัตล ักษณ์ของช ุมชนในงาน
ศิลปหัตถกรรม 

เชิงปริมาณ :      
1. ชุมชนหัตถกรรมเช่ือมโยงศิลปหัตถกรรม จำนวน 2 ชุมชน 
2. ชุมชนหัตถกรรม ได้รับการพัฒนา เผยแพร่ และร่วมออกงาน

กับ SACIT หรือองค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ จำนวน  ไม่น้อยกว่า  
2 ชุมชน 

เชิงคุณภาพ :   
เผยแพร่ชุมชนหตัถกรรมทั้งสองแห่งให้เป็นท่ีรู้จัก และ
แพร่หลายในกลุ่มคนรุ่นใหม ่
เชิงเวลา :        

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป ์

2,000,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

- ชุมชนจะต้องมีศักยภาพในการรองรับผู ้เยี ่ยมชมและสามารถ
ถ่ายทอดภูมิปัญญางานศิลปหัตถกรรมและเป็นแหล่งเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวในชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มผู้ให้ความสนใจ และมี
ปัจจัยอื่นๆ ท่ีสนับสนุนให้สามารถเสริมสร้างรายได้ให้ชุมชน 

2. กระบวนการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมชุมชนเรียนรู ้งาน
ศิลปหัตถกรรม เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

- ศึกษาบริบทชุมชน ท้ังทางด้านการสำรวจทางกายภาพ  
- ศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน รวบรวมข้อมูล สิ่งอำนวยความสะดวกใน

การท่องเที่ยวชุมชน และความต้องการภายในชุมชนของแต่ละ
ชุมชน 

- วิเคราะห์ศักยภาพ และข้อจำกัดและความเสี่ยงในการการส่งเสริม
ชุมชนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม เพื่อเช่ือมโยงการท่องเที่ยว ร่วมกับ
สมาชิกชุมชน  

- กำหนดแนวทางส่งเสริมชุมชนเรียนรู ้งานศิลปหัตถกรรม เพื่อ
เชื ่อมโยงการท่องเที่ยว โดยจัดทำข้อมูลของแต่ละชุมชน โดยมี
องค์ประกอบการอย่างน้อย 

- ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น ท.ท.ท. 
สำน ักงานพ ัฒนาการท ่องเท ี ่ ยวฯ จ ั งหว ัด  เป ิด โอกาสให้
บุคคลภายนอกชุมชนมาเรียนรู้ และสร้างสรรค์งานหัตถกรรมของ
ชุมชน 

3. จัดกิจกรรมเพื่อเปิดตัวชุมชนเรียนรู้งานหัตถกรรม ที่เชื่อมโยงงาน
ศิลปหัตถกรรมผ่านการท่องเที่ยว หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ  ที่เสริมสรา้ง
ความรู้ให้กับชุมชน  อาทิ จัดกิจกรรมเสริมสร้างหรือฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ โดยนำเสนอเนื้อหาการอบรมที่เหมาะสมสำหรับชุมชน 
และกลุ่มเป้าหมาย  

4. จัดทำข้อมูลองค์ความรู้ และเผยแพร่ ชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม เพื่อ
การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์ หรือ รายการโทรทัศน์  

5. ออกแบบจัดทำป้ายชุมชนเรียนรู ้หัตถกรรม หรือป้ายบอกทาง 
(ภาษาไทย/อังกฤษ) พร้อมติดตั้ง จำนวน ไม่น้อยกว่า 2 ป้าย 

6. สร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
หรือนำผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือนำชุมชนหัตถกรรมเข้าร่วมกับกิจกรรม
ที่ สศท. จัดขึ้น หรือเข้าร่วมจำหน่ายผ่านช่องทาง ของ SACIT หรือ 
หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้น 

การดำเนินการสำเร็จตามระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย :    
การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินการตามแผนการใช้จ่าย 100% 

 5. โครงการยกระดับ
ศักยภาพช่าง
ศิลปหัตถกรรมไทยและ
ช่างฝีมือ 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจาก สศท. ได้
ถ ่ ายทอดองค ์ความร ู ้ และประสบการณ ์ด ้ านงาน
ศิลปหัตถกรรมให้กับเครือข่ายช่างฝีมือ 

2. เพื่อพัฒนาความรู้ เทคนิค และทักษะในด้านต่าง ๆ ทั้งด้าน
ความคิด เทคนิค ร ูปแบบและการประยุกต ์ใช ้ว ัสดุ
ธรรมชาติ  หร ือว ัสด ุอ ื ่น  ๆ ในการสร ้างสรรค ์งาน
ศิลปหัตถกรรมให้แก่ช่างฝีมือ 

3. เพื่ออนุรักษ์ สืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม อันจะนำไปสู่การ

1. จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัต ิการให้ก ับสมาชิก  สศท. ช่าง
ศิลปหัตถกรรม และเครือข่ายช่างฝีมือช่างฝีมือในชุมชน ไม่น้อยกว่า 
4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 275 คน  ดังนี ้
- กิจกรรมพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะครูช่างและเครือ   ช่า

ยช่างฝีมือ ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 110 
คน  

- กิจกรรมสืบสานงานหัตถกรรมผ่านครูสู่เยาวชน ไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 165 คน 

เชิงปริมาณ : 
1. ช่างศิลปหัตถกรรมและช่างฝีมือ ได้รับการพัฒนายกระดับ

ศักยภาพ จำนวนไม่น้อยกว่า 110 ราย 
2. สมาชิก สศท. และ/หรือ เครือข่ายช่างฝีม ือ บุคลากร

ทางการศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 165 ราย ได้รับการ
พัฒนาทักษะ ความรู้และเทคนิคเชิงช่าง 

3. จำนวนองค์ความรู้ ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาทักษะฝีมือ
ช่าง ที่พร้อมเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์และวิดิทัศน์ ไม่
น้อยกว่า 10 งาน 

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป ์

3,000,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

พัฒนาและการรังสรรค์งานศิลปหัตถกรรมที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ สามารถนำมาจำหน่าย สร้างอาชีพและรายได้
ให้แก่สมาชิกในกลุ่มหรือชุมชนในท้องถิ่น 

4. เพื่อเพิ่มทักษะงานศิลปหัตถกรรมให้กับเครือข่ายบุคลากร
ด้านการศึกษาหรือสมาชิก สศท. ให้สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดต่อไปยังเยาวชน กลุ่ม
ผู้สนใจ เพื่อพัฒนาต่อยอดงานศิลปหัตถกรรมในการสร้าง
อาชีพต่อไป 

2. จัดทำองค์ความรู้ขั้นตอน กระบวนการพัฒนาทักษะฝีมือช่าง โดย
การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ขั้นตอน วิธีการ รวบรวมข้อมูล
ในการพัฒนาทักษะเชิงช่าง รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่วิทยากรถ่ายทอด
ในการอบรมสำหรับกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า  10 งาน เป็น
เอกสารที่สามารถเผยแพร่ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์และวิดิทัศน์ และ
บันทึกภาพนิ่ง /ภาพเคลื่อนไหว 

เชิงคุณภาพ : 
1. ผู ้เข ้าร ่วมกิจกรรมมีความ  พึงพอใจในการจัดกิจกรรม         

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 สามารถนำความรู้

ไปใช้ได้จริง 
3. ม ี ก า ร ร วบร วมกระบวนกา ร  ข ั ้ น ตอนกา รทำ ง าน

ศิลปหัตถกรรม อันจะนำไปสู่การจัดเก็บและบันทึกไว้เป็น
ฐานข้อมูลการผลิตงานหัตถกรรมของ สศท. เพื่อการสืบค้น
และกระบวนการงานศิลปหัตถกรรมสูญหายไปตามกาลเวลา 

เชิงเวลา :         
การดำเนินการสำเร็จตามระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย :   
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

 6. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ศิลปหัตถกรรมไทย 
 

1. เพื่อเสริมสรางทักษะทางด้านธุรกิจในองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ใหแก ครูศิลปฯ ครูชางฯ   ทายาทฯ ผู้ประกอบการ
ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. เพ ื ่ อสน ับสน ุน ให  คร ูศ ิลป ฯ คร ูช างฯ ทายาทฯ                   
ผูประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย สามารถนําความรูที่ได
ไปประยุกต์กับการดําเนินงานของตน รวมถึงสรางธุรกิจ
ใหมดวย 

1. กำหนดแผนงานและหลักสูตรการอบรมทักษะการ ประกอบการ
ในดานต่างๆ เชน การเงิน การบริหาร ตนทุน การตลาดชองทาง
ใหม เปนตน เพื่อสรางศักยภาพใหแก ครูศิลปฯ ครูชางฯ ทายาทฯ 
ผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย  

2. จัดหาผู้ดำเนินการอบรม และคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม 
3. ดำเนินการอบรม 
4. ประเมินผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. จํานวนผูเขารวมอบรม  ไมนอยกวา 50 คน 
2. ผูเขาอบรมสามารถสรางแผนธุรกิจเบื ้องตนสำหรับผลิต

ภัณฑศิลปหัตถกรรม ไมนอยกวา 5 แผนธุรกิจ 
3. ผูเขารวมอบรมมีความสนใจในเนื้อหาทางธุรกิจ และตอง

การคําปรึกษาเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน ไมนอยกวา 10 
ราย 

เชิงคุณภาพ : 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม ไม่น้อย
กว่า  ร้อยละ 85 
เชิงเวลา :        
การดำเนินการสำเร็จตามระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน 
เชิงค่าใช้จ่าย :   
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 

สำนักส่งเสรมิคุณคา่
หัตถศิลป์  
 

2,000,000 
(เงินทุนเพิ่มเติม) 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยให้ย่ังยืน  

ณ 14 ก.ย.65 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ S2.1  
การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ ์

7. โครงการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์  
เพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 
(SACIT Concept) 

1. เพ ื ่ อ ให ้ เก ิดการสร ้าง เคร ือข ่ายพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมให้เพิ่มมากขึ้น ระหว่างกลุ่มสมาชิกของ 
สศท. ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาท
ช ่างศ ิลปห ัตถกรรม  ช ่ างฝ ีม ือ  ช ุมชนห ัตถกรรม
ผู ้ประกอบการทั ่วไป และกลุ ่มนักออกแบบ ได ้แก่   
นักสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์  กลุ ่มพันธมิตร 
ที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขององค์กร ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของ สศท. 

2. เพื ่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย  
ในด้านรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ วัสดุ วัตถุดิบ 
การทำสี และการพัฒนาศักยภาพให้กับผู ้ประกอบการ
ศิลปหัตถกรรมไทยและยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ศ ิลปห ัตถกรรมไทยให ้สามารถต ่อยอดเช ิงพานิชย์   
ตามพันธกิจของฝ่ายงาน 

3. เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกิดการให้ทุนสนับสนุนที่ใช้
งานด้านรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วัสดุ วัตถุดิบ 
การทำสี และการพัฒนาศักยภาพให้กับผู ้ประกอบการ
ศิลปหัตถกรรมไทยและยกระดับเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ศ ิลปห ัตถกรรมไทยให ้สามารถต ่อยอดเช ิงพานิชย์   
ตามพันธกิจของฝ่ายงานสำหรับกลุ่มผู้สนใจทั่วไป กลุ่ม
สมาช ิกของ สศท.  คร ูศ ิลป ์ของแผ ่นด ิน คร ูช ่ า ง
ศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ช่างฝีมือ 
ช ุมชนห ัตถกรรม ผ ู ้ประกอบการท ั ่ วไป และกลุ่ม 
นักออกแบบ ได้แก่ นักสร้างสรรค์และออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กลุ ่มพันธมิตรที ่เป็นเครือข่าย พันธมิตรของ ภายใต้  
การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของ สศท. ตามพันธกิจของฝ่ายงาน 

 

1. นำเสนอแผนการดำเนินกิจกรรม รายละเอียดประเภทผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

2. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กลุม่สมาชิกของ สศท. ครูศิลป์ของ
แผ่นดิน ครูช่างศลิปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมช่างฝีมือ 
ชุมชนหัตถกรร ผู้ประกอบการทั่วไปและกลุม่นักออกแบบ 

3. สรุปรายละเอียด กำหนดการติดตามการดำเนินงานของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑ์  
เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย ์ 

5. สรุปผลการดำเนินงาน 
6. การสื่อสาร เผยแพร่และประชาสมัพันธ์ ผลงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. จำนวนช้ินงานท่ีได้รับ 

การพัฒนา (จำนวนช้ินงาน /บรรจภุัณฑ์) ไม่น้อยกว่า 40 ช้ินงาน 
2. จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภณัฑ์  

ไม่น้อยกว่า 30 กลุ่มเครือข่าย (แตล่ะกลุม่ประกอบไปด้วยผูผ้ลติ
งานศิลป์และนักออกแบบ) 

เชิงคุณภาพ : 
ผลิตภณัฑ์ที่พัฒนาสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของช้ินงานท่ีได้รับการพัฒนา  
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนักวิจัย 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

5,680,000 

กลยุทธ์ S2.2  
การนำเทคโนโลยี 
นวัตกรรม  
มาประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 

8. โครงการยกระดับ
คุณภาพการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคโนโลยีผสาน 
ภูมิปัญญา 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม สามารถพัฒนาและ
ยกระดับการผลิต ด้วยการนำเทคโนโลยีประยกุต์ใช้ในเพิม่ประสทิธิภาพใน
กระบวนการผลิต  

2. เพื่อส่งเสริมให้มกีารเผยแพรอ่งค์ความรูก้ารพัฒนาทีเ่นน้การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีผสมผสานกับภมูิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิม่ให้กับผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

3. เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือกับหนว่ยงานเครอืข่ายในการยกระดับ
การผลิต ด้วยการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้ ในการผสานจุด
แข็งและความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานเครอืข่ายพนัธมิตร ในการสง่เสรมิให้
เกิดการผลติงานศิลปหัตถกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพยิ่งขึ้น               

1. คัดเลือกพื้นที่ชุมชนหัตถกรรมหรือกลุ่มสมาชิกที่ เข้าร่วมโครงการ
โดยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติงานเพือ่ตอ่
ยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานศิลปหัตถกรรม จำนวน 5 กลุ่ม  

2. ดำเนินการนำเสนอแผน รูปแบบการดำเนินงาน พร้อมการบริหาร
จัดการ รวมถึงกำหนดช่วงเวลาการดำเนินงาน (Time Frame) 
ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน 

3. ศึกษากระบวนการผลิตหรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนางานศิลปหัตถกรรม เพื่อนำเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

 เชิงปริมาณ : 
1. ชุมชนหัตถกรรม ที่  สศท. พ ัฒนาหร ือกล ุ ่มผ ู ้ผล ิตงาน

ศิลปหัตถกรรม ไม่น้อยกว่า 5 กลุ่ม ได้รับการยกระดับการ
ผลิตงานศิลปหัตกรรม ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

2. สมาชิกชุมชนหรือผู้ผลิตงานหัตถกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 50 
ราย ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้  และเรียนรู ้ในการนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรม 

3. การเช่ือมโยงและบูรณาการความรว่มมือกับเครือข่ายพันธมิตร
ในการดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน 

สำนักส่งเสรมิ
คุณค่าหตัถศิลป ์

4,600,000 
แบ่งเป็น  
2,315,00  

(เงินงบประมาณ) 
2,285,000  

(เงินทุนเพิ่มเติม) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

4. จัดหาทีมพัฒนา เพื ่อศึกษาขั ้นตอนกระบวนการผลิต ระดม
ความคิด/แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกแต่ละกลุ่ม 
วิเคราะห์ปัญหาและประเมินความพร้อมในการพัฒนาหรือนำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี ้
- จัดหาทีมพัฒนา จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ทีม ๆ ละไม่น้อยกว่า 

2 คน 
- ทีมพัฒนาดำเนินการลงพื้นที่จำนวน 2 ครั้ง รวมจำนวนไม่

น้อยกว่า 5 วัน 
- ศึกษากระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา และศึกษาแนว

ทางการพัฒนา อาทิ ขั้นตอนการดำเนิน การผลิต เครื่องมือ 
อุปกรณ์ หรือการใช้วัสดุหลัก/รอง แนวทางการลดต้นทุน 
การใช้วัสดุทดแทนการปรับ/เปลี่ยนกระบวนการการผลิต 

- การให้ความรู้  ถ่ายทอดขั ้นตอนวิธีการใช้เครื ่องมือหรือ
อุปกรณ์ที่พัฒนา รวมถึงวิธีการบำรุง รักษาอุปกรณ์เพื่อให้
เครื่องมือหรืออุปกรณ์พร้อมต่อการใช้งานให้กับสมาชิกของ
ชุมชน  

- จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผล เปรียบเทียบผล
ก่อน-หลังการพัฒนา ระบุผลจำนวนการทดสอบในแต่ละครัง้ 
เพื่อวัดผลในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านคุณภาพ กำลังการผลิต 
ระยะเวลาในการผลิต ต้นทุนการผลิต ฯลฯ 

5. ดำเนินการพัฒนาเครื่องมือ หรือปรับประยุกต์ใช้อุปกรณ์เพื่อให้
สอดคล ้องก ับกระบวนการผล ิต  เพ ิ ่มกำล ังการผล ิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพ (Productivity) ในการผลิต ลดต้นทุนการผลิต หรือ
การใช้วัสดุทดแทน ในการผลิตให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนหัถตก
รรมที่เข้าร่วมโครงการ 

6. ดำเนินการถ่ายภาพนิ่ง บันทึกวิดีโอ บันทึกเสียงในการดำเนิน
กิจกรรมตลอดทั้งโครงการ พร้อมท้ัง    ตัดต่อเป็นวิดีทัศน์ ดังนี ้
- วิดีทัศน์ภาพรวมการดำเนินงานตลอดทั้งโครงการ ความยาวไม่

เกิน 3 นาที  
- วิดีทัศน์การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนางานศิลปหัตถกรรม

ของชุมชนหัตถกรรมที่เข้าร่วมโครงการ โดยความยาวไม่น้อย
กว่า 3 นาทีต่อกลุ่ม ที่แสดงถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข 
และผลที่ได้หลังการพัฒนา 

7. จัดทำคู่มือหรือเอกสารแสดงขั้นตอนการผลิต กระบวนการพัฒนา
และการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ วิธ ีการบำรุงรักษา
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่พัฒนา (ถ้ามี) และผลที่ได้จากการพัฒนา  
ดังนี ้
- ในรูปแบบเอกสาร จำนวนกลุ่มละ 10 ชุด  
- บันทึกเป็น Digital File ลงใน External Hard disk จำนวน 2 

ชุด  
- บันทึกรูปแบบ E-Book เพื ่อสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ 

จำนวน 2 ชุด 

4. คู่มือหรือเอกสารเผยแพร่ขั้นตอนกระบวนการพัฒนา
และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร 
Digital File และE-book ของแต่ละชุมชนหัตถกรรมที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม 

5. วีดีทัศน์การนำเทคโนโลยีมาใช้ของชุมชนหัตถกรรมที่
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม 

เชิงคุณภาพ : 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับก่อนการ

พัฒนา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ศิลปหัตถกรรม 

2. สมาชิกหรือผู้ผลิตศิลปหัตถกรรมไทยที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 
40 สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง 

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
4. นำผลการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้การผลิตงาน

ศิลปหัตถกรรม เผยแพร่แก่สมาชิก สศท. ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

8. รายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร และ Soft File ไม่
น้อยกว่า 2 ชุด โดยมีเนื้อหาสำคัญ ประกอบด้วย 
- รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการผลิต
และผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีผสานภูมิปัญญาในภาพรวม
ทั้งหมด 

- ขั้นตอนในการพัฒนา และวิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนา
กระบวนการผลิตงานศิลปหัตถกรรมให้เกิด Productivity และ 
Scalability เปรียบเทียบผลที่ได้จากการพัฒนาก่อน-หลัง โดย
ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อวัดผลในด้านต่าง ๆ 
อาทิ ด้านคุณภาพ กำลังการผลิต ต้นทุนการผลิต 

- แนวทางการบ ูรณาการความร ่วมม ือในการพัฒนา (Co-
Creation) ระหว่างทุกภาคส่วน ในการ   ต ่อยอดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานศิลปหัตถกรรม เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่งขึ้น 
 

 9. โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย
(เดิม: โครงการจัดทำ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
สีย้อมธรรมชาติงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย) 

1. เพื่อสร้างห้องวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการยกระดับคุณภาพ

ด้วยการนำผลงานมาทดสอบคุณภาพ 
3. เพื่อเน้นถึงภารกิจขององค์กรในการเป็นหน่วยงานด้าน

ศิลปหัตถกรรมไทย 

1. การทบทวนแบบห้องวิจัย 
2. การเตรียมการสร้าง 
3. การจัดหาผู้ดำเนินการ 
4. การจัดสร้าง 
5. การทดสอบอุปกรณ์ 
6. ประเมินผลก่อนเปิดดำเนินการ 

1. ค ู ่ ม ื อ ห ร ื อ เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร ่ ข ั ้ น ต อ น
กระบวนการพ ัฒนาและนำเทคโนโลย ี มา
ประยุกต์ใช้ ทั้งในรูปแบบเอกสาร Digital File 
และE-book ของแต่ละชุมชนหัตถกรรมที ่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม 

วีดีทัศน์การนำเทคโนโลยีมาใช้ของชุมชนหัตถกรรมที่เข้า
ร่วมโครงการ จำนวน 5 กลุ่ม 

สำนักวิจัย 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

8,500,000 
แบ่งเป็น  

7,500,000  
(เงินทุน) 

1,000,000 
(เงินทุนเพิ่มเติม) 

กลยุทธ์ S2.3  
รับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลิตภัณฑ ์

10. โครงการรวบรวม
จัดเก็บและเผยแพร่
มาตรฐานสินค้า
หัตถกรรมเพ่ือการ
พัฒนาและส่งออก 

1. เพื ่อจัดการเก็บรวบรวมองค์ความรู ้ในด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สินค้าหัตถกรรมเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ 

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า
หัตถกรรมเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ 

3. เพื ่อสร ้างความร ู ้  ความเข้าใจให้ก ับผ ู ้ประกอบการ 
ที่ต้องการส่งออกผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไปต่างประเทศ 

1. จัดการประชุม สัมมนา ให้ความรู้ แก่ผู้ประกอบการ พร้อมระดม
ความคิด องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า
หัตถกรรมเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศ 

2. บันทึกข้อมูล ทั้งเป็นวีดีทัศน์ และสรุปเป็นเอกสาร พร้อมจัดเก็บ
เป็นข้อมูล 

3. จัดหมวดหมู่และนำเผยแพร่ผ่านช่องทางของ สศท. 
4. ประเมินผล 

เชิงปริมาณ : 
1. สามารถจัดการประชุม สัมมนา ไดไ้ม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 
2. ได้องค์ความรู้ด้านมาตรฐานการสง่ออกสินค้าหัตถกรรมไทย  

ไม่ต่ำกว่า 10 เรื่อง 
3. องค์ความรู้ได้รับการเผยแพรไ่ม่นอ้ยกว่า 10 เรื่อง 
เชิงคุณภาพ : 
ความพร้อมใช้งานร้อยละ 100 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนักวิจัย 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

600,000 

 11. โครงการจัดทำ
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 
ภายใต้ “ตราศักดิ์สิทธิ์”  
(SACIT Brand) 

1. เพื ่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. เพื่อจัดทำเกณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย
เพื่อพิจารณามอบตรา “ศักดิ์สิทธิ ์” สำหรับผลิตภัณฑ์  
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดประชุมวิชาการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. นำผลของการประชุมมาพิจารณาจัดทำเกณฑ์ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการ 
4. คณะกรรมการ กำหนดรูปแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข กรอบเวลา 

ในการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 
มีเกณฑม์าตรฐาน 
เชิงคุณภาพ : 
ความพร้อมในการดำเนินงานร้อยละ 100 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         

สำนักวิจัย 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

500,000 



4/4 
 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

 12. โครงการส่งเสริม
การตระหนักและใช้
ประโยชน์ของทรัพย์สิน
ทางปัญญาของ
ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรม 
(Intellectual 
Properties of 
Crafts) 

1. เพื่อการให้ความรู้และอํานวยความสะดวกด้านการจด
ทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญา 

2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา 
3. เพื่อการนําผลงานทรัพย์สินทางปญัญานําไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้ตระหนักในการปกป้องสิทธิ 
ในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

1. จัดกิจกรรมในการให้ความรู้และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2. การสนับสนุนให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
3. การให้คำปรึกษาในประเด็นข้อปัญหาและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
4. การเผยแพร่ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
5. การส่งเสริมให้มีการนําผลงานทรัพย์สินทางปัญญานําไปใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

เชิงปริมาณ : 
จำนวนชิ้นงานที่ส่งจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไม่น้อยกว่า  
70 ช้ินงาน 
เชิงคุณภาพ : 
กลุ่มเป้าหมายไดร้ับความรู้ด้านทรพัย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนักวิจัย 
และพัฒนา
ผลิตภณัฑ์
ศิลปหัตถกรรม 

650,000 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สื่อสารและส่งเสริมภาพลักษณ์งานศลิปหตัถกรรมไทย 

ณ 14 ก.ย.65 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ S3.1  
การส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ภาพลักษณ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 

13. โครงการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 

เพ ื ่อสร ้างการร ับร ู ้และประชาส ัมพ ันธ ์ค ุณค ่าในงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยผ่านกลุ่มบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือองค์กรที่
มีการใช้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยในกิจกรรมขององค์กร 

1. การจัดทำแผนการดำเนินงานสื่อสารผ่านสื่อบุคคล  
2. การสื่อสาร Friend of sacit ผ่านบุคคลที่มีชื่อเสียงชั้นนำของ

ประเทศ (Mass Publisher)  
3. การสื่อสาร Friend of sacit ผ่านบุคคล ในกลุ่มบุคคล ศิลปิน 

ดารา และพิธีกรที่มีช่ือเสียง 
4. การส ื ่อสาร  Friend of sacit ผ ่านบ ุคคลในแวดวงส ั งคม 

Celebrity , Key Opinion Leaders (KOL) , Specialist บุคคล
ที่มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เนื้อหาจึงดึงดูด
คนเฉพาะกลุ่ม 

5. การสื่อสาร Friend of sacit ผ่าน Influencer ในแพลตฟอร์มที่
ได้รับความนิยม 

6. กิจกรรมสื ่อสารสร้างภาพลักษณ์และสร้างเคร ือข่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

7. ประชาสัมพันธ์โครงการ Friend of sacit  
8. การบริหารงานและสรุปผล 

เชิงปริมาณ : 
1. นำเสนองานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านบุคคลที่มีบทบาทสำคัญใน

สังคม หรือองค์กร หรือบุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิด จำนวน     
ไม่น้อยกว่า 10 คน ต่อป ี

2. จัดทำสื่อสมัยใหม่ที่แสดงแนวความคิดการส่งเสริมอนรุักษ์ศิลป
หัตกรรมไทยของบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในสังคม หรือองค์กร 
หรือบุคคลทีเ่ป็นผู้นำทางความคิด  เผยแพร่ต่อสาธารณะชน 
จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช้ินต่อปี 

เชิงคุณภาพ : 
ระดับการรับรู้คุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย      
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60   
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักสื่อสาร
ภาพลักษณ์และ
จัดการ
วัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรม 

5,000,000 
แบ่งเป็น  

2,500,000 (เงินงบ) 
2,500,000 (เงินทุน) 

 

 14. โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยสู่คน
รุ่นใหม่ 

1. เพื่อสร้างความตระหนักทุกภาคส่วน และกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่น
ใหม่ที่มีความหลากหลาย สนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการ
ใช้งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างแพร่หลาย 

3. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารองค์กร สร้างให้
เกิดทัศนคติและภาพลักษณ์ที ่ดีต่อการดำเนินงานของ 
สศท. 

1. การวิเคราะห์ ทิศทางการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และแผนการ
ดำเนินงาน 

2. การดำเนินงานผ่านสื่อดิจิทัลของ สศท. 
3. การสื่อสารผ่านสำนักข่าวออนไลน์รุ่นใหม่ 
4. การสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรและงานศิลปหัตถกรรมไทยผ่าน

สื่อโทรทัศน์ดิจิทัล 
5. การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Facebook, Instagram, Line 
6. การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Youtube 
7. การโฆษณาผ่านแอพลิเคช่ันด้านความบันเทิง 
8. การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม Music streaming 
9. การโฆษณาผ่านแพลตฟอร์ม TikTok 
10. การสร้างสรรค์ว ิด ีโอ TikTok และเผยแพร่ผ ่านช่องทาง 

TikTok 
11. สร้างสรรค์กิจกรรม Social Media Campaign 
12. การดำเนินงานวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. มีช่องทางสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ข้อมูลไม่น้อยกว่า 4 ช่องทาง ต่อปี ( อาทิ 

Facebook, YouTube, IG, Twitter, Line official, , Tiktok )  
2. มีการเผยแพร่งานศิลปหัตถกรรมไทยผ่านสื ่อดิจิทัลกระจายในทุกช่องทาง 

ครอบคลุมทั้ง 4 รูปแบบ อาทิ Text, Video, photo, Spot หรืออื่นๆ  
3. จำนวนการเขา้ถึงข้อมูลหรอืข่าวสารบนสื่อดิจทิัล รวมกันไม่น้อยกวา่ 10,000,000 

การเข้าถึง (ทุกสื่อทุกหน่วยนับรวมกัน) 
เชิงคุณภาพ : 
1. จำนวนผู้ติดตามจากทุกช่องทางเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ร้อยละ 

20 
2. ระดับความพึงพอใจต่อการรับรู้ข้อมูลงานศิลปหัตถกรรมไทย

ผ่านช่องทางสื่อดิจิทัลของ สศท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักสื่อสาร
ภาพลักษณ์และ
จัดการ
วัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรม 

9,000,000 
 

 15. โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายวัฒนธรรม
งานศิลปหัตถกรรมไทย 
(Soft Power)  

1. เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่และสังคมไทยเกิดทัศนคติที ่ดี  
ความรักและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และคุณค่าความ
เป็นไทยผ่านงานศิลปหัตถกรรมไทย  

2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ศลิปหัตถกรรม
ไทยในสังคมไทยให้แพร่หลายโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ 

3. เพื่อสร้างสรรค์ช่องทางในการสื่อสารหลากหลายในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของ สศท. ต่อ
สาธารณชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งข้ึน 

1. กำหนดแนวคิดและแผนการดำเนินงานให้ตรงกับกระแสและ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ก ิจกรรมสร ้างสรรค์เพ ื ่อเช ื ่อมโยงความบันเทิงและงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

3. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
4. การบริหารจัดการด้านอื่นๆ 

5. การดำเนินงานวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย 
2. สื่อเข้าร่วมและเผยแพร่กิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย            
3.  สร้างการรับรู้กิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ล้าน

การเข้าถึง 
เชิงคุณภาพ : 
ระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงเวลา :     

สำนักสื่อสาร
ภาพลักษณ์และ
จัดการ
วัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรม 

 

10,000,000 
แบ่งเป็น 

2,500,000 (เงินทุน) 
7,500,000 (เงินทุน
เพิ่มเตมิ) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

กลยุทธ์ S3.2  
การสื่อสาร
ภาพลักษณ์องค์กร 

16. โครงการสื่อสาร
งานศิลปหัตถกรรมไทย
สู่สังคม 

1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วน และกระตุ้นการมี
ส่วนร่วมในการดูแล อนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย 

2. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก สร้างการรับรู้บทบาท
การดำเนินงานของ สศท. ให ้เป ็นที ่ร ู ้จ ัก และสร ้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่องานศิลปหัตถกรรมไทย 

3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับสื่อภายนอก 

1. การจัดทำแผนงาน วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 
2. การสื่อสารผ่านช่องทาง Traditional Media และ Online 
3. การเผยแพร่วิดีทัศน์ของ สศท. ผ่านสื่อโทรทัศน์ , สื่อ Out of 

Home Media , ส ื ่อ BTS , Digital Board ท่าอากาศยาน , 
Digital Board ศูนย์การค้าชั้นนำ 

4. กิจกรรม Media Relation 
5. การบริหารงานและสรุปผล 

เชิงปริมาณ : 
มูลค่าการเข้าถึงสื่อ (PR Value) รวมกันทุกสื่อ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15  
เชิงคุณภาพ : 
ระดับการรับรู้คุณค่างานศิลปหัตถกรรมไทยของกลุ่มเปา้หมาย      
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60   
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักสื่อสาร
ภาพลักษณ์และ
จัดการ
วัฒนธรรม
ศิลปหัตถกรรม 

7,500,000 
แบ่งเป็น 

5,000,000 (เงินงบ) 
2,500,000 (เงินทุน) 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการตลาดทุกมิติ 

ณ 14 ก.ย.65 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ S4.1  
การส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาด
ออฟไลน์ 

17. โครงการจัดงาน
แสดงสินค้า 

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมจัดงานอัตลักษณ์แห่งสยามและ Crafts Bangkok 
1. เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยจากท่ัว

ประเทศและงานศลิปาชีพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของ
กลุ่มเป้าหมาย สร้างกระแสการรับรู้และเพิ่มช่องทางการตลาด
แก่ผู้ผลิตงานศลิปหัตถกรรม 

2. เพื่อยกระดับงานศลิปหตัถกรรมไทยให้ข้ึนไปสู่ระดับช้ินงานท่ีมี
มูลค่าและต้องมไีว้ในครอบครอง 

3. เพื่อให้เห็นบทบาทของ สศท. ในการเป็นผู้นำแนวทางที่ช่วย
เสรมิ ความแข็งแกร่งของงานศิลปหัตถกรรมไทย 

4. เพื ่อเผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึง
แนวคิดแรงบันดาลใจในการทำงาน 

กิจกรรมดำเนินงาน 
1.ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวิร์คภาพหลักประชาสัมพันธ์ (Key 
Visual) 
2. ออกแบบส่วนตกแต่งพ้ืนที่ต่าง ๆ 
3. ออกแบบ จัดสรรผังคูหาและพื้นที่จัดงานส่วนต่าง ๆ 
รายละเอียดกิจกรรม 
1. กำหนดธีมงาน วันเวลา และสถานที่ในการจัดงาน โดยมีพื้นท่ีจัด

งานขนาดไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร 
2. ดำเนินการออกแบบ 

- ออกแบบและจัดทำอาร์ตเวริ์คภาพหลักประชาสัมพันธ์ (Key 
Visual) 

- ออกแบบส่วนตกแต่งและพื้นท่ีต่าง ๆ ในบริเวณงาน 
3. จัดสรรผังคูหาและพื้นท่ีจัดงานส่วนต่าง ๆ 

- จุดแนะนำองค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ About SACIT และ 
SACIT Shop 

- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์มลูนิธิส่งเสริมศลิปาชีพ ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 

- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์ของโครงการในพระราชดำรติ่าง ๆ 
- จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์กจิกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมใหส้อดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบัน (SACIT Concept) 

- นิทรรศการส่งเสริมชุมชนเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรมเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว 

- จัดกิจกรรม Workshop 
- ห้องอำนวยการ 
- ห้องผู้สื่อข่าว 
- ส่วนนิทรรศการเชิดชูครศูิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม 
และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2566 

- ส่วนงาน Craft Bangkok  เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภณัฑ์ของ
ผู้ประกอบการ สศท. รวมถึงพื้นที่ในการเจรจาธุรกิจ 

4. พิธีเปิด                                                       
5. กิจกรรมส่งเสริมการขาย                                          
6. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์                                 
7. การดำเนินกิจกรรมอื่นๆ                                 

-การจัดพิธีเปิด                                                 

เชิงปริมาณ : 
1. ครู สมาชิก และครูศลิป์ฯ ครูช่างฯ และทายาทฯ เข้าร่วมจดั

แสดง เข้าร่วมจำหน่ายไม่น้อยกว่า 350 ราย 
(รวมทุกกิจกรรม) 

2. เข้าชมงานทุกกิจกรรม รวมไม่น้อยกว่า 30,000 ราย 
3. ยอดจำหน่ายสินค้ามลูนิธิและครูและผูป้ระกอบการ สศท. 

รวมไม่น้อยกว่า 170 ล้านบาท บาท (รวมทุกช่องทาง)  

เชิงคุณภาพ : 
1. งานศิลปหัตถกรรมไทยท่ีมีการพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ได้มี

โอกาสทดสอบตลาดกับกลุม่ลูกคา้เป้าหมาย เพื่อนำผลที่
ได้มาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของลูกค้ามากยิ่งข้ึน 

2. สร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาดงานศลิปหตัถกรรม
ไทย สูลู่กค้ากลุม่เป้าหมาย 

เชิงเวลา :                         
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้         
เชิงค่าใช้จ่าย :                        
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

34,000,000 
(เงินงบประมาณ) 

34,000,000 
(เงินทุนเพิ่มเติม) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

-การจัดกจิกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมพิเศษภายในงาน                                        
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมและจดัทำสื่อเผยแพร่การจัดงานใน
รูปแบบต่าง 

แผนปฎิบัติการ 
1. ขออนุมัติโครงการ  
2. จัดทำข้อกำหนดงานจ้าง 
3. กระบวนการจดัซื้อจัดจ้าง 
4. ประสานงานผู้รับจ้างในการวางแผนดำเนินงาน และการเตรียมจัด

งาน 
5. ประกาศรับสมคัรผู้ประกอบการเขา้ร่วมจัดแสดงและจำหนา่ย

ภายในงาน 
6. คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 
7. จัดประชุมทำความเข้าใจการจัดงานร่วมกับผู้ประกอบการ 
8. การจัดแสดงงาน 
9. สรุปผลการจัดงานและส่งมอบงาน 

  กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมจัดงาน SACIT Craft Fair 
  1. เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยให้เป็นท่ี

รู้จักและยอมรับของกลุม่เป้าหมาย สร้างกระแสการรับรู้และ
เพิ่มช่องทางการตลาดแกผู่้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม 

2. เพื่อยกระดับงานศลิปหตัถกรรมไทยให้ข้ึนไปสู่ระดับช้ินงานท่ีมี
มูลค่าและต้องมไีว้ครอบครอง 

3. เพื่อให้เห็นบทบาทของ สศท. ในการเป็นผู้นำแนวทางที่ช่วย
เสรมิความแข็งแกร่งของงานศิลปหัตถกรรมไทย 

4. เพื่อเผยแพรเ่กียรติประวัติผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงแนวคิด
แรงบันดาลใจในการทำงาน 

การจัดงาน SACIT Craft Fair กำหนดไว้ จำนวนไม่น้อยกว่า 4 
คร้ังต่อปี โดยแต่ละคร้ังจัดงานไม่น้อยกว่า 7 วัน บนขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
โดยมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 
1.กำหนดธีมงาน วันเวลา และสถานที่ในการจัดงาน  
2.ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งและรื้อถอน จัดเตรยีมอุปกรณ์ และตกแต่ง

พื้นที่จัดงาน 
3.รายละเอียดพิธีเปิด 
4.กำหนดรายละเอียดกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
5.การจำหน่ายผลติภณัฑ์ SACIT Shop 
6.การสื่อสาร-ประชาสัมพันธ ์
7.การเก็บข้อมูล สำรวจความพึงพอใจ 
8.การอำนวยความสะดวกทั่วไป 
9.อื่น ๆ 

 

เชิงปริมาณ :   
1. สมาชิก (ครูศิลปฯ์ ครูช่างฯ ทายาทฯ และสมาชิก

ผู้ประกอบการ) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหนา่ยไม่น้อยกว่า 
150 ราย                           

2. ผู้เข้าชมทุกกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่า 15,000 ราย          
3. ยอดจำหน่ายสินค้ามลูนิธิฯ และสมาชิก (ครูศลิป์ฯ ครูช่างฯ 

ทายาทฯ และสมาชิกผูป้ระกอบการ)รวมไม่น้อยกว่า 15 
ล้านบาท               

เชิงคุณภาพ :                        
1. ผู้เข้าชมงานตระหนักรู้ถึงคณุค่าของงานหัตถกรรมไทยและ

นำไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตประจำวัน                     
2. เพื่อแสดงศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของ SACIT ในการ

เป็นผู้ส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งความแข็งแกร่งให้กับงาน
ศิลปาชีพและงานศลิปหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดสากล               

เชิงเวลา :                     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                  

เชิงค่าใช้จ่าย : 
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

6,000,000 (เงินทุน) 

  กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมจัดงาน SACIT เพลินคราฟต์ 
  1. เพื่อส่งเสริมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยให้เป็นท่ี

รู้จักและยอมรับของกลุม่เป้าหมาย สร้างกระแสการรับรู้และ
เพิ่มช่องทางการตลาดแกผู่้ผลิตงานศิลปหัตถกรรม 

กิจกรรมดำเนินงาน 
การจัดงาน “SACIT เพลิน คราฟต์” จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 7 วัน บนขนาดพื้นท่ีรวมไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
ตามกำหนดการจดังานและสถานที่ท่ี สศท. กำหนด ณ สถานท่ีจดังาน
ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล    

เชิงปริมาณ  : 
1. สมาชิก (ครูศิลปฯ์ ครูช่างฯ ทายาทฯ และสมาชิก

ผู้ประกอบการ) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหนา่ยไม่น้อยกว่า 
150 ราย                           

2. ผู้เข้าชมทุกกิจกรรมรวมไม่น้อยกว่า 15,000 ราย           

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

6,000,000 (เงินทุน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

2. เพื่อยกระดับงานศลิปหตัถกรรมไทยให้ข้ึนไปสู่ระดับช้ินงานท่ีมี
มูลค่าและต้องมไีว้ครอบครอง 

3. เพื่อให้เห็นบทบาทของ สศท. ในการเป็นผู้นำแนวทางที่ช่วย
เสรมิความแข็งแกร่งของงานศิลปหัตถกรรมไทย 

4. เพื่อเผยแพรเ่กียรติประวัติผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงแนวคิด
แรงบันดาลใจในการทำงาน 
 

กิจกรรมหลัก มดีังนี ้
1. การออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตกแต่งพ้ืนท่ีจัดงานและรื้อถอน 

พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ ์
2. การจัดกิจกรรมสาธิตและทดลองทำงานคราฟต์ (Workshop) 
3. การจัดพิธีเปดิงาน 
4. กิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
5. จัดทำ Exhibitor Manual / Visitor Guide   
6. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
7.  การลงทะเบียนออนไลน์ การรวบรวม/บันทึกยอดขาย และสำรวจ

ความพึงพอใจผู้เข้าชมงาน 
8. กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
 
 

3. ยอดจำหน่ายสินค้ามลูนิธิฯ และสมาชิก (ครูศลิป์ฯครูช่างฯ 
ทายาทฯ และสมาชิกผูป้ระกอบการ) รวมไม่น้อยกว่า 15 
ล้านบาท 

 เชิงคุณภาพ : 
1. ผู้เข้าชมงานตระหนักรู้ถึงคณุค่าของงานหัตถกรรมไทยและ

นำไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในวิถีชีวิตประจำวันเชิงเวลา             
2. เพื่อแสดงศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของ SACIT ในการ

เป็นผู้ส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งความแข็งแกร่งให้กับ
งานศิลปาชีพและงานศลิปหัตถกรรมไทยใหส้ามารถ
แขง่ขันได้ในตลาดสากล 

เชิงเวลา :            
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                  

เชิงค่าใช้จ่าย  :                       
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

  กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมบริหารจุดจำหน่ายและคลังสินค้า 
  1. เพื่อเพ่ิมช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้แก่สินคา้ผลิตภัณฑ์

ศิลปหัตถกรรมของสมาชิก สศท. 
2.  เพื่อส่งเสริมและจำหนา่ยผลิตภัณฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยให้เป็นท่ี

รู้จักและยอมรับของกลุม่เป้าหมาย 
3.  เพื่อยกระดับงานศิลปหตัถกรรมไทยให้ขึ้นไปสู่ระดับช้ินงานท่ีมี

มูลค่าและต้องมไีว้ครอบครอง 
4. เพื่อให้เห็นบทบาทของ สศท. ในการเป็นผู้นำแนวทางที่ช่วย

เสริมความแข็งแกร่งของงานศิลปหัตถกรรมไทย 

กิจกรรมดำเนินการ 
1.กิจกรรมปรับปรุงและตกแต่งห้องคลังหรือห้องจำหน่ายสินค้า 
SACIT SHOP 
2.กิจกรรมบริหารสินค้าคงคลังและอบรมงานบรหิารคลังสินค้า 
3.กิจกรรมจดัหาวสัดุอุปกรณ์สำหรับจุดจำหน่ายสินค้า  
4.บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า 

เชิงปริมาณ  : 
1. ปรับปรุง ซ่อมแซมและตกแต่งห้องคลังหรือห้องจำหน่าย

สินค้า SACIT SHOP ช้ัน 1 อาคารพระมิ่งมงคล จำนวนไม่
น้อยกว่า 4 ห้อง                         

2. ห้องจำหน่ายมีวัสดุอุปกรณส์่งเสริมการขายเพยีงพอ
สำหรับจัดเก็บและส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้านำกลับไปได้
อย่างปลอดภัย                             

3. ห้องคลังและห้องจำหน่ายสินคา้มีอุปกรณ์พร้อมรองรับการ
ทำงานเพียงพอและทันต่อการใช้งาน 

เชิงคณุภาพ : 
1. SACIT SHOP ไดร้ับการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพ ความ

สวยงาม ทันสมยั สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีลูกค้าเข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวก                  

2. เพื่อแสดงศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของ SACIT ในการ
เป็นผู้ส่งเสรมิ สนับสนุน และสรา้งความแข็งแกร่งให้กับงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล         

เชิงเวลา :            
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                  

เชิงค่าใช้จ่าย  :                       
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

3,000,000 (เงินทุน) 

 18. โครงการสร้าง
โอกาสทางการตลาด
ศิลปห้ตถกรรมผ่าน 
SACIT Corner 

1. เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทยของสมาชิก สศท. ผ่าน SACIT Corner ใน
พื้นที่ย่านธุรกิจ หรือการท่องเที่ยวที่มีการนำไปสู่กลุม่ลูกคา้ที่มี
กำลังซื้อสูง 

กิจกรรมดำเนินการ    
1. กิจกรรมการจัดงานและการสรา้งจุดจำหน่าย SACIT Corner 

จำนวนไม่น้อยกว่า 1 จุดจำหน่าย 
2. การจัดแสดงสินค้าศลิปหตัถกรรมใน SACIT Corner                                                   
3. การจัดกิจกรรมสาธิตหมุนเวียนเพื่อเผยแพรเ่กี่ยวกับการทำงาน 

เชิงปริมาณ : 
1. มีจุดจำหน่าย SACIT CORNER อย่างน้อย 1 สถานท่ีที่มี
ลูกค้าเป้าหมายเชิงคุณภาพ                            
2.  ผู้ประกอบการที่มศีักยภาพสามารถจำหน่ายสินค้า
ศิลปหัตถกรรมไทยผ่าน SACIT CORNER ไม่น้อยกว่า 20 ราย 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

3,000,000 (เงินทุน) 



4/5 
 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

2. เพื่อสร้างการรบัรู้ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมไทยภายใต้
ภาพลักษณ์ของ สศท. ให้เป็นท่ีจดจำในวงกว้างของการสร้าง
ความยั่งยืนให้แก่งานศิลปหตัถกรรมไทย 

    ศิลปหัตถกรรม                               การสร้างการรับรู้คณุค่าของงานศิลปหัตถกรรมและสร้าง
วัฒนธรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าใหม่ เกดิการสร้าง
รายได้และสานต่อการทำงานศลิปหัตถกรรมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 
เชิงคุณภาพ : 
1. การสร้างการรับรูคุ้ณคา่ของงานศิลปหัตถกรรมและสร้าง

วัฒนธรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มลูกค้าใหม่ เกดิการสร้าง
รายได้และสานต่อการทำงานศลิปหัตถกรรมในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

กลยุทธ์ S4.2  
การส่งเสริมและ
พัฒนาการตลาด
ออนไลน ์

19. โครงการขยาย
ช่องทางการตลาด      
e-Commerce 
ผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมไทย 

1. เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายผลติภณัฑ์ศิลปหตัถกรรมไทยบน e-
Commerce ให้ดำเนินการจำหนา่ยผลติภณัฑ์บนระบบ และ
เก็บข้อมูลเพื่อแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ได ้

2. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีทักษะและแนวคดิต่อยอดการ
จำหน่ายสินค้าบน e-Commerce รวมถึงสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการเข้าทำการจำหน่ายสินค้าบนระบบ  
e-Commerce 

3. สร้างการรับรู้จดุจำหน่ายออนไลนแ์ก่ผู้ซื้อ ทำการประชาสัมพันธ์
ระบบ e-Commerce ในเชิงรุกให้เป็นท่ีรู้จัก และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน ์

4. เชื่อมโยงช่องทางการตลาดกับ Platform อื่นๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือขยายช่องทางในการทำ e-Commerce 
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ท้ังในและตา่งประเทศ 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
1.วิเคราะหส์ถานการณ์และแนวโน้มของตลาด e-Commerce 

สำหรับงานหตัถศิลป ์
2.ดําเนินขายผลิตภัณฑ์บนระบบ e-commerce 
3.สนับสนุนผปูระกอบการเขาทําการจําหนายสินคา และแนะนํา

วิธีการในการจัดจาํหนาย และการสื่อสารประชาสัมพันธผลิตภัณฑ์
ของตนเอง 

4.จัดทํา E-catalog สําหรับผลิตภณัฑศิลปหัตถกรรมไทย 
5.จัดกิจกรรมสงเสรมิการตลาดในช่องทาง e-Commerce 
6.ช่วยผู้ประกอบการแกไ้ขปัญหา 

เชิงปริมาณ : 
1. ผู้ประกอบการศิลปหตัถกรรมทีข่ายผ่านระบบ  

e-Commerce เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 (เทียบกับปี 2565) 
2. มีผู้ซื้อสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ในระบบ e-Commerce 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อนหน้า 
3. มียอดขายสินคา้ผ่านระบบ e-Commerce ทุก Platform 

ไม่น้อยกว่า 4 ล้านบาท  

เชิงคุณภาพ :                        
1. ระบบ e-Commerce เชื่อมโยงหน่วยงานภายนอก 
2. สนับสนุนให้เกิดการรับรู้ช่องทาง e-Commerce  
   ในวงกว้าง 

เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    

เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

3,000,000  
(เงินทุนเพิ่มเติม) 

กลยุทธ์ S4.3 
การส่งเสริมและ
สนับสนุนการตลาด
ต่างประเทศ 

20. โครงการส่งเสริม
การตลาดและพันธมิตร
ต่างประเทศ 

1. เพื่อเพ่ิมโอกาส และสร้างช่องทางการตลาดแก่งาน
ศิลปหัตถกรรมไทยให้เข้าสู่ตลาด ต่างประเทศ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสในการเจรจาการค้า
กับคู่ค้าจากต่างประเทศ 

3. เพื่อเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมอืระหว่าง สศท. และเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างการรบัรู้แบรนด์ของ สศท. ให้เป็นท่ี
รู้จัก 

กิจกรรมการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมการวิเคราะห์การตลาด เกี่ยวกับความต้องการงาน

หัตถกรรมในต่างประเทศ 
ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการทางการตลาดในประเทศท่ีมีอุป
สงค์เกี่ยวกับสินค้าศิลปหัตถกรรมและมีศักยภาพในการซื้อสูง อาทิ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย หรือ
ประเทศในตะวันออกกลาง โดยรวบรวมข้อมูลวิจยัเชิงปฏิบัติการ 
เพื่อศึกษาแนวโน้มการตลาดที่มีการเปลีย่นแปลงในแตล่ะป ี

2. การจัดอบรมออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ Business 
Matching จำนวน 3 วัน 
เพื่อให้ความรู้ด้านกฎระเบียบทางการค้า/ขั้นตอนการขนส่งและการ
จำหน่ายสินค้า เป็นต้น โดยร่วมมอืกับองค์กรพันธมิตรด้านการค้า

เชิงปริมาณ : 
1. มีความร่วมมือกับองค์กรพันธมติรในต่างประเทศหรือ

หน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการจดัทำ
จัดทำ business matching 

2. สนับสนุนให้เกิด business matching ระหว่าง
ผู้ประกอบการภายในประเทศกับผู้สนใจนำเขา้หรือซื้อที่อยู่
ในประเทศ 

3. มีผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทยรายอื่นๆ สามารถ
จำหน่ายสินค้าในต่างประเทศหรือเกิดการเจรจาเบื้องต้น 

4. จัดกิจกรรมสัมมนาผา่นช่องทางปกติหรือช่องทางออนไลน์
ร่วมกันระหว่างผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำ Business 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

2,000,000  
(เงินงบประมาณ) 
500,000 (เงินทุน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

ต่างประเทศท่ีอยู่ในประเทศหรือหน่วยงานพันธมิตรที่อยู่ใน
ต่างประเทศ และผลักดันใหเ้กิดการเจรจาต่อรองการทำธุรกิจ 

3. การดำเนินการกิจกรรม Business Matching จำนวน 4 คร้ัง 
4. การดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

Matching แล้ว กับเครือข่ายพันธมิตรไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
ในหนึ่งปีเพื่อแบ่งปันประสบการณแ์ละความรู ้

เชิงคุณภาพ :                        
1. มีผู้ประกอบการงานหัตถกรรมไทยรายอื่นๆ แสดงความ

สนใจการเข้าร่วมการเจรจาธุรกิจเพิ่มมากขึ้น         
2. ส่งเสริมการทำ Business Matching ที่เกี่ยวเนื่องกับการ

พัฒนาผลิตภัณฑ ์                       
3. เผยแพร่กิจกรรมผ่านช่องทางต่างๆ ในทุกครั้งท่ีมีการจัด

กิจกรรม 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    

เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

 21. โครงการวิจัย
พฤติกรรมผู้บริโภคงาน
ศิลปหัตถกรรม 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคงานศิลปหัตถกรรมไทยในด้านการ
เลือกซื้อ เลือกใช้และความชื่นชมในงานดังกล่าวโดยจำแนกตาม
กลุ่มของ Gen ต่างๆ 

2. เพื่อนำผลการวจิัยมาใช้ประโยชน์ในด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ /การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการและงานด้าน
การตลาดอื่นๆ 

กิจกรรมงานวิจัยพฤตกิรรมผู้บริโภคงาน 
ศิลปหัตถกรรม 
1. กำหนดขอบเขตของงานวิจัย 
2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
3. ดำเนินงานวิจัย 
4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
5. สรุปอภิปรายผลการวจิัยและขอ้เสนอแนะ  

เชิงปริมาณ : 
1. ได้รายงานวิจยัพฤติกรรมผู้บริโภคศิลปหตัถกรรม 1รายงาน 

เชิงคุณภาพ : 
1. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้นำรายงานผลการวจิัยไปใช้

ประโยชน์ในการดำเนินงาน 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    

เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนักส่งเสรมิ
และพัฒนาการ
ตลาด 

500,000  
(เงินทุนเพิ่มเติม) 
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รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  องค์กรแห่งความสุข 

ณ 14 ก.ย.65 

กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

กลยุทธ์ S5.1  
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

22. โครงการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานและบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

และมีพฤติกรรมในการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ขององค์กร ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความถูกต้อง
ตาม ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั ่ง กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิผลและสามารถทดแทนอัตรากำลังที่
ขาดแคลน และเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถ
บุคลากร เพื่อรองรับการภารกิจขององค์กร 

2. เพื่อพัฒนาระบบและสามารถบริหารการพัฒนาความก้าวหน้า
ในอาชีพของเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งตามแผนสืบทอดตำแหน่ง
ให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การทุ่มเททำงานและพัฒนา
ตนเองของเจ้าหน้าที่ให้ประสบผลสำเร็จในทิศทางที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของ สศท.และสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก ่สศท.ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

3. เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร แรงบันดาลใจ จูงใจ คุณภาพ
ชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร สศท. เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 
1. สำหรับคณะกรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง 
2. หลักสูตรทั่วไปที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องได้รับการอบรม และ

หลักสูตรที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง 
3. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมสัมพันธ์ อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
4. ประเมินตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถ 

เพื่อนำไปสู่แผนสืบทอดตำแหน่ง 

เชิงปริมาณ : 
1. เจ้าหน้าที่ สศท. ผ่านการอบรมและเสริมสร้างศักยภาพใน

หลักสูตรต่าง ๆ โดยมีหลักสูตรเพื่อพัฒนาการทำงานตรง
ตามสำนัก/ฝ่าย ไม่น้อยกว่า 10 หลักสูตร เพื่อการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของอัตราเจ้าหน้าที่ที่
บรรจุ  

2. จำนวนกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้  ประสบการณ์ การ
ทำงานภายในองค์กร และกิจกรรมสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
องค์กร อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อย    
ปีละ 1 ครั้ง 

เชิงคุณภาพ : 
เพื่อเสรมิสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ 
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างระบบการบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจากทุนทรัพยากรมนุษย์และแผนสืบทอด
ตำแหน่งท่ีเหมาะสม   
เชิงเวลา :           
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้         
เชิงค่าใช้จ่าย :                        
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล 

1,700,000 

  กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
  1. เพื ่อพัฒนาบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับ

ดำเนินงาน 
2. เพื ่อพัฒนาความรู ้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรของ

องค์กร 
3. เพื่อให้บุคลากรมีความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. หาหลักสูตรการอบรมสำหรับบุคลากร และวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ 

2. ขออนุมัติการจัดอบรม 
3. จัดเตรียมสถานท่ีการอบรมภายใน หรือภายนอกองค์กร 
4. การจัดอบรมในรูปแบบทฤษฎี หรือปฏิบัติ 
5. การประเมินผลการอบรม 
6. รายงานผลการอบรม 

เชิงปริมาณ :       
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ :      
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทลัเพิ่มขึ้น          
ร้อยละ 80 
เชิงเวลา :                     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                  
เชิงค่าใช้จ่าย :             
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

200,000 

  กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส 
  1. เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตให้กับ

บุคลากรทุกระดับ 
2. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและ

ความโปร่งใส 
 

1. กิจกรรมทำความดีด้วยคุณธรรม “จิตอาสา” อาทิ อาสาสมัคร
ช่วยเหลือ บริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในโอกาสต่างๆ 

2. กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑก์าร
คัดเลือกผู้ประพฤติตนตามหลักประมวลจริยธรรม เพื่อพัฒนา

เชิงปริมาณ  : 
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

100,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

บุคลากรให้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจ 
แรงจูงใจให้กับเจ้าที่ท่ีปฏิบัติงานภายในองค์กร 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม และเผยแพร่ให้บุคลากร
ในองค์กร 

4. จัดกิจกรรมอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกระดับ 

5. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ให้กับการทำงานศิลปหัตถกรรม 

ระดับความสำเร็จการดำเนินงานแผนป้องกัน ปราบปรามการ
ทุจริต และการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เป็นไปตามแผน 
 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                  
เชิงค่าใช้จ่าย  :      
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

กลยุทธ์ S5.2 
การพัฒนาองค์กรสู่
สำนักงานดจิิทัล 

23. โครงการพัฒนา
ระบบสำนักงาน 
สู่องค์กรดิจิทัล   

กิจกรรมที่ 1.  กิจกรรมประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
1. เพื่อหาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร ์
2. เพื่อลดความเสีย่งด้านไซเบอร์ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้
 

1. วิเคราะห์ความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์  พร้อม
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  

2. วิธีการประเมิน ให้ผู้รับจ้างเสนอรูปแบบการประเมินที่เหมาะสม
กับองค์กร เช่น การทดสอบโจมตีระบบ (Penetration Test)                        

3. รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ซึ่งรวมถึงผลการประเมินโดยรวมปัญหาของแต่ละระบบ                        

4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบตามผลการประเมินความเสี ่ยงด้านความปลอดภัยทาง     
ไซเบอร์ 

เชิงปริมาณ :                    
 สศท. ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์ของระบบ
สารสนเทศอย่างน้อย 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ :  
1. สามารถดำเนินการความเสี่ยงด้านไซเบอรเ์สร็จเรียบร้อย

ภายในระยะเวลาที่กำหนด    
2. ได้แนวทางการป้องกันความเสี่ยงด้านไซเบอร์ที่สามารถ

ปฏิบัติได้จริง                    
เชิงเวลา :                      
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนด  
เชิงค่าใช้จ่าย :      
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

500,000 (เงินทุน) 

  กิจกรรมที่ 2.  กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 
  1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอนการ

ทำงาน และติดตามผลการดำเนินงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่จะทำให้การให้บริการ
และการทำงานมีความสะดวก รวดเร็วมีประสิทธิภาพและ
โปร่งใส 

2. เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูล และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับ
และสนับสนุนการประเมินสถานการณ์ การติดตามงาน และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร รวมทั้งสามารถสนับสนุนการทำงานของ
เจ ้าหน้าที ่ ให ้ม ีความสะดวก รวดเร ็วม ีประสิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทำงานต่าง ๆ ให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสรรหาระบบสารสนเทศและระบบ
การสื่อสาร รวมทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสภาวะ
ปัจจุบันขององค์กร ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุน
ความสำเร ็จของแต่ละกระบวนการปฏิบ ัต ิงานและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศท.  

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา ว ิเคราะห์ สถานภาพ
สถาปัตยกรรมองค์กรในปจัจุบันของ สศท. 

3. จัดประชุมเพื ่อชี ้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน
โครงการและผลการศึกษา วิเคราะห์ และแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ของ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และและแผนปฏิบัติการ
ประจำปี พ.ศ. 2567 และรับข้อเสนอแนะจากผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีของ สศท. เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

4. จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ที่สอดคล้องกับผล
การศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สภาวะปัจจุบันขององค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาก สศท. ไม่สามารถดำเนินงานได้ตาม 
แผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ 

 

เชิงปริมาณ :   
สศท. มีแผนปฏิบัติการดิจิทลั จำนวน 1 แผน                    
เชิงคุณภาพ :                  
สศท. มีแผนปฏิบัติการดิจิทลัที่สอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาขององค์กร       
เชิงเวลา :                              
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                          
เชิงค่าใช้จ่าย :  
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
    

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

700,000 (เงินทุน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

6. เพ ื ่อจ ัดการด ้านเทคโนโลย ีสารสนเทศตามกระบวนการ
มาตรฐาน โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลและเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการบริหาร 

  กิจกรรมที่ 3.  กิจกรรมการบันทกึรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล (Records of Processing Activity : ROPA) 
  1. เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ตาม

มาตรา 39 ที่กำหนดไว ้
2. เพื ่อบันทึกรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

และสอบทานในส่วนของวัตถุประสงค์การประมวลผล การ
เปิดเผยข้อมูล และระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

3. เพื ่อช่วยในการตรวจสอบกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลในองค์กรให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

1. ศึกษา สำรวจ รวบรวมขอ้มูลส่วนบุคคลขององค์กรทั้งหมด และ
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อดำเนินการบันทึกรายการ
ก ิจกรรมการประมวลผลข ้อม ูลส ่วนบ ุคคล  (Records of 
Processing Activity :  ROPA) 

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำ
แผนงานและวิธีการดำเนินงานอย่างละเอียดครบถ้วนชัดเจน 
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ให้มีความครบถ้วน
เหมาะสมกับความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.  ดำเนินการจัดทำรายการกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลขององค์กรตามมาตรา 39 อาทิ การแยกประเภทข้อมูล
ส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุม
ข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล สิทธิและวิธีการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้และการเปิดเผย การปฏิเสธคำขอหรือ
การคัดค้าน และคำอธิบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย               

4. จัดหาระบบสารสนเทศสำหรับการบันทึกรายการกิจกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สามารถใช้แพลตฟอร์มภาครัฐได้ 

5. ติดตั้งระบบสารสนเทศ พร้อมนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
6. ทดสอบการใช้งานระบบ 
7. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ 
8. รายงานผลการดำเนินงาน 

เชิงปริมาณ :         
ข้อมูลส่วนบุคคลของ สศท. ได้รับการบันทึกรายการกิจกรรม              
การประมวลผลข้อมลูส่วนบุคคล  
 เชิงคุณภาพ :    
 สศท. ดำเนินการบันทึกรายการกจิกรรมการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด   
เชิงเวลา :    
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ของแผนงานท่ีกำหนดไว้                   
เชิงค่าใช้จ่าย :      
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

800,000 (เงินทุน) 

  กิจกรรมที่ 4.  กิจกรรมปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACIT Archive)  
  1. เพื ่อปรับปรุงระบบระบบสืบค้นข้อมูลงานหัตถกรรม (SACIT 

Archive) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองต่อการใช้
งานของผู้ใช้งาน 

2. เพื่อปรับปรุงระบบให้เป็นระบบที่ให้บริการองค์ความรู้ด้านงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าขอ้มูลได้
แบบครบ จบในหนึ่งเดียว 

3. เพื่อให้ระบบเป็นสื่อกลางในการศึกษาเรียนรู้งานศิลปหัตถกรรม
ไทย และเป็นคลังองค์ความรู้ที ่สามารถนำไปต่อยอดทั ้งเชิง
วิชาการและในเชิงพาณิชย์ทั ้งในระดับประเทศและในระดับ
สากล 

1. ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลในการปรับปรุง
ระบบ 

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ 
3. ดำเนินการปรับปรุงระบบโดยดำเนินการออกแบบตามรูปแบบ

และฟังก์ชั ่นที ่กำหนด ทั ้งในส่วนของการแสดงผลและการ
จัดการเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน อาทิ การแสดงผล
ข้อมูลในรูปแบบ 2 ภาษา การสืบค้นเนื้อหา การเพิ่มรูปแบบ
การแสดงผลของรูปภาพการเพิ่มรูปแบบการแสดงผลบนแผนที่
และการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์เป็นต้น 

4. ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในส่วนท่ีมีการพัฒนาเพิ่ม 
5. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ 
6. จัดอบรมการใช้งานพร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน 
 
 

เชิงปริมาณ :      
ระบบสบืค้นข้อมูลงานหตัถกรรมได้รับการปรับปรุง 
เชิงคุณภาพ :  
ระบบสบืค้นข้อมูลงานหตัถกรรมสามารถให้บริการผูร้ับบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     
เชิงเวลา :                    
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้      
เชิงค่าใช้จ่าย :  
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

500,000 (เงินทุน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

 
 
 

  กิจกรรมที่ 5.  กิจกรรมจัดทำระบบ SACIT e-Learning 
  1. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning 

2. เพื ่อพัฒนาบทเรียนอิเล ็กทรอนิกส์ (e-Learning) สำหรับ
เจ้าหน้าท่ี สศท. และผู้ใช้บริการข้อมูลด้านศิลปหัตถกรรม 

3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ได้ง่ายและ
แพร่หลายยิ่งขึ้น 

4. เพื่อลดต้นทุนการจัดฝึกอบรมในระยะยาว 
 

1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้งาน 

2. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ 
3. ดำเนินการจัดหาหรือพัฒนาระบบ e-Learning ให้ตรงต่อความ

ต้องการ 
4. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ 
5. จัดอบรมการใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน  
 

เชิงปริมาณ :   
สศท. มีระบบ e-Learning จำนวน 1 ระบบ         
เชิงคุณภาพ : 
ระบบ e-Learning สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
เชิงเวลา : 
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้            
เชิงค่าใช้จ่าย :           
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

800,000 (เงินทุน) 

  กิจกรรมที่ 6.  กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชกิ 
  1. เพื ่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้ครอบคลุมทุกด้าน 

รองรับการจัดเก็บฐานข้อมูลศิลปหัตถกรรมไทย ผู้ประกอบการ 
บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับศิลปหัตถกรรมไทยตามวัตถุประสงค์
การจัดตั้ง สศท. พ.ศ. 2564 

2. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูล และค้นหาข้อมูลสมาชิก ที่
ง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ในบริหารจัดการ รองรับการ
ออกแบบโครงการ/กิจกรรมที่เหมาะสมกับสมาชิกรายบุคคล
ต่อไป 

3. เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสมาชิก
ที่ทันสมัย สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารและการจัดการ
ระบบในอนาคต 

1. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

2. ปรับปรุงชุดข้อมูลสมาชิกที ่ขึ ้นทะเบียนกับสถาบันส่งเสริม
ศิลปหัตถกรรมไทย ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

3. พัฒนาระบบบันทึกและจัดเก็บข้อมูลสมาชิกที่ง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน และครอบคลุมข้อมูลทุกมิติ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล
สมาชิกที่รองรับการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

4. พัฒนาระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกที ่รองรับการสืบค้น หรือ
สอบถามข้อมูลเพื่อให้ได้สมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
ที ่ต้องการ และนำไปใช้ประกอบการพัฒนาศักยภาพ หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกได้อย่างเหมาะสม 

5. จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ 
6. ดำเนินการจัดหาหรือพัฒนาระบบระบบฐานข้อมูลสมาชิกให้ตรง

ต่อความต้องการ 
7. นำข้อมูลสมาชิกเข้าสู่ระบบ 
8. ดำเนินการติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ 
9. จัดอบรมการใช้งาน พร้อมจัดทำคู่มือการใช้งาน  

เชิงปริมาณ : 
สศท. มีระบบฐานข้อมูลสมาชิก จำนวน 1 ระบบ 
เชิงคุณภาพ : 
ระบบฐานข้อมลูสมาชิกสามารถพฒันาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เชิงเวลา : 
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้            
เชิงค่าใช้จ่าย :    
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3,000,000 (เงินทุน) 

กลยุทธ์ S5.3  
การพัฒนาคุณภาพ
ทั่วทั้งองค์กรและการ
กำกับดูแลกจิการที่ดี 

24. โครงการพัฒนา
ระบบและการให ้
บริการบรรลุการกำกับ 
ดูแลกิจการที่ดี 

กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมพัฒนาระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแนวทาง ERM 2017, COSO 2013 และการกำกับดูแลที่ด ี
1. เพื ่อให้บุคลากรในองค์กรมีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะ

เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี ่ยง 
ตามมาตรฐานสากล  

2. เพื ่อดำเนินการประเมินความเสี ่ยงตามมาตรฐาน ERM 2017 
และ COSO 2013 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวกับ
แผนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงขององค์กร  

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) ให้แก่บุคลากรของ สศท. ที่มี
บทบาทหน้าที ่ในการวางแผน กำกับดูแล และดำเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง  

3. เสนอแผนการปรับปรุงและการกำกับดูแลที่ดีต่อผู้บริหาร สศท. 

เชิงปริมาณ : 
มีจำนวนผู ้เข ้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร ้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ :  
การดำเนินการตามแผน ERM 2017 , COSO 2013 และ CG 
เชิงเวลา :    
 ดำเนินงานแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                      
เชิงค่าใช้จ่าย :  
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 
 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

200,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

  กิจกรรมที่ 2. กิจกรรมปรับปรุงและปิด GAP เพ่ือพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
  1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสขององค์กร (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

2. เพื่อปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินของปีท่ีผ่านมาเปรยีบเทียบ
กับค่ามาตรฐานเพื่อปิดช่องว่างที่เกิดขึ้น 

 

1. ศึกษาคู่มือการประเมินประจำปี ทำความเข้าใจในแตล่ะหมวด
ตลอดจนแนวทางการประเมิน 

2. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์ประเมินให้กับเจ้าหนา้ที่ท่ี
เกี่ยวข้อง  

3. เปิดโอกาสให้ทุกคนไดร้่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินของปีท่ีผ่านมา มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบไปดำเนินการปรับปรุงในแต่ละหัวข้อ 

4. ดำเนินตามการเกณฑ์การประเมิน 
5. ติดตามผลหลังการประเมิน 
6. ดำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

เชิงปริมาณ :        
การประชุมภายในเพื่อทำความเขา้ใจในเกณฑ์การประเมิน
ประจำปี และความร่วมมือในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 1  
ครั้ง 
เชิงคุณภาพ :       
สศท. มีผลการประเมิน ITA ในปี 2566 ในระดับ AA โดยมี           
ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 95 – 100  คะแนน 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

ดำเนินการเอง 

  กิจกรรมที่ 3. กิจกรรมพัฒนาองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 
  1. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วมใน

การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0  
2. เพื ่อให้สามารถบรรลุการประเมินตามแนวทางการบริหาร

จัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 
 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจใน
เกณฑ์การประเมิน ให้กับผู้บริหารเจ้าหน้าท่ีในองค์กร 

2. อบรมสร้างการรับรู้  ให้กับคณะทำงานติดตาม เร่งรัด การ
ดำเนินการ ตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

3. อบรม Workshop ให ้ก ับคณะทำงานติดตาม เร ่งร ัด การ
ดำเนินการตามเกณฑ์การประเม ินสถานะการ เป็นระบบ
ราชการ 4.0 สศท. (PMQA 4.0) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

4. คณะทำงานฯ ทบทวนการตอบแบบประเมินตนเอง PMQA 4.0 
ในแต่ละหมวด ตามกรอบแนวทางการประเมิน 

เชิงปริมาณ : 
มีจำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ :  
สศท. มีผลการประเมิน ผ่านขั้นมาตรฐาน 
เชิงเวลา :    
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตาม ระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                      
เชิงค่าใช้จ่าย :  
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศ สัมพันธ์ 

300,000 

   กิจกรรมที่ 4. กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 
  1. เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของสถาบันฯ ได้รับการบริหาร

จัดการอย่างมั่นคงปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศให้กับบุคลากร 
3. เพื ่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

27001: 2013 ของสถาบันฯ 
 
 

1. จัดประชุมคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ดังนี ้

- ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง ประเด็นที่
พบจากการทดลองตรวจประเม ินภายใน (Pre-Internal 
Audit) 

- ตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) 
- แก้ไข ปรับปรุง ประเด็นท่ีพบจากการตรวจประเมินภายใน  
- ประสานงานกับผู้ตรวจประเมินภายนอก เพื่อตรวจรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 27001 
- สนับสนุนการตรวจประเมินเพื ่อขอการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 ครั้งท่ี 1  
- แก้ไข ปรับปรุง ประเด็นที ่พบจากการตรวจประเมินโดย

ผู้ตรวจประเมินภายนอก 
- สนับสนุนการตรวจประเมินเพื ่อขอการรับรองมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001 ครั้งท่ี 2  
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไขประเด็นความไม่สอดคล้องที่พบจาก

การตรวจประเมิน (ถ้ามี) 
- สนับสนุนข้อม ูลในการจัดประชุมทบทวนโดยผู ้บร ิหาร 

(Management Review) 

เชิงปริมาณ :          
มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เชิงคุณภาพ : 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 จาก
หน่วยงานผู้ตรวจประเมินท่ีได้รับการรับรอง และเป็นท่ียอมรับ
ในสากล 
เชิงเวลา :   
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตาม ระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้                      
เชิงค่าใช้จ่าย :      
 เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

500,000 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 

- จัดทำแผนการดำเนินงานในระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ (ฉบับร่าง) สำหรับปี 2567 

  กิจกรรมที่ 5. กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจ และประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  1. เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สศท. 

ตามเกณฑ์การประเมินองค์การมหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. 
และสามารถนำผลการศึกษาที ่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของ สศท. ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดรับแนวทางการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 

2. เพื่อประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากผล
การดำเนินงานของ สศท. ตามเกณฑ์การประเมินองค์การ
มหาชนของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานศิลปหัตถกรรมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป 
 

จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการ ดังน้ี 
1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ แผนงานในการดำเนินงาน 

(Work Plan) ช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงาน (Work Schedule) 
และผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนเพื่อติดตามการดำเนินงาน
อย่างละเอียด 

2. ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บรกิารของ สศท. และ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมจากการ
ดำเนินงานของ สศท 

3. วิเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจ และผลการประเมนิ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงาน
ของ สศท. 

4. จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ 
สศท. และรายงานผลการสำรวจประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ สศท. 

5. จัดอบรม/สัมมนา เพื ่อนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่
เจ้าหน้าท่ี สศท. ทุกระดับ ณ สศท. หรือสถานท่ีที ่สศท.กำหนด 
เพื่อนำเสนอ/รับฟังรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการของ 
สศท. และรายงานผลการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม 

เชิงปริมาณ :  
1. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจเจ้าหน้าที่ภายใน
องค์กร รวมทั้งบุคคลที่ใช้บริการของ สศท.  1 รายงาน 
2. รายงานผลการประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมจากผลการดำเนินงานของ สศท. 1 รายงาน 
เชิงคุณภาพ :   
 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ สศท. ที่เข้าร่วมกิจกรรม
รับฟังรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
85 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

500,000 (เงินทุน) 

กลยุทธ์ S5.4  
การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

25. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการสร้าง
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนงาน
ศิลปหัตถกรรมไทยกับหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ 
 

1. แสวงหาพันธมิตรและดำเนินการตามข้อตกลงความรว่มมืออยา่ง
ต่อเนื่อง ทั้งหน่วยงานความร่วมมือใหม่และหน่วยงานที่เคยลง
นามแล้วและใกล้ครบกำหนดสิ้นสุดความร่วมมือ 

2. ประสานงานการจ ัดทำบ ันท ึกข ้อตกลงความร ่วมม ือกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อการสร้างเครือข่ายในด้านต่างๆ   

3.  จัดเตรียมสถานท่ีและพิธีการลงนามข้อตกลงระหว่าง สศท. กับ
หน่วยงานภายนอกท่ีจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

4. ติดตามการดำเนินงาน รายงานความคืบหน้า และประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการดำเนินงานตามขอบเขตความร่วมมือให้         
ผู้บริหาร สศท. ทราบ 

เชิงปริมาณ : 
จำนวน MOU ที่ลงนามภายในปีงบประมาณ ไม่น้อยกว่า 2 
ฉบับ 
เชิงคุณภาพ : 
MOU ที่ได้ลงนามแล้วและมีกิจกรรมร่วมกันอยา่งต่อเนื่อง 
เชิงเวลา :     
ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

สำนัก
ยุทธศาสตร์และ
วิเทศสัมพันธ ์

1,000,000 

กลยุทธ์ S5.5  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงพ้ืนที่
สำนักงาน 

26. โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่เพ่ือเป็น 
SACIT Crafts Center 

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานท่ีรองรับ SACIT Crafts Center    ศึกษา กำหนดรายละเอียดและออกแบบ การปรับปรุงพื้นที่ SACIT 
Crafts Center ดังนี้ 
1. นำเสนอคณะทำงาน และหน้าที ่ความรับผิดชอบ ในการกำหนด

รายละเอียดการปรับปรุงพื้นท่ีฯ 
2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื ่อกำหนดกรอบแนวทาง ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
3. สรุปผลรายละเอียด และองค์ประกอบโดยรวม สำหรับการออกแบบ

ปรับปรุงพื้นท่ีฯ  
4. นำเสนอ ผอ. เพื่อขอความเห็นชอบ 

เชิงปริมาณ : 
แบบการปรับปรุงก่อสร้างพื้นที่ SACIT Crafts Center 
จำนวน 1 ชุด 
เชิงคุณภาพ : 
มีแบบท่ีดี ในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารพื้นท่ี SACIT Crafts  
Center ได้ตรงตามแบบท่ีกำหนด  และช่วยเสริมภาพลักษณ์และ
ผลิตภัณฑ์ของ SACIT 
เชิงเวลา :     

สำนัก
อำนวยการ
กลาง 

2,000,000 (เงินทุน) 
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กลยุทธ์ (Strategy) โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมดำเนินงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ       งบประมาณ (บาท) 
5. คณะกรรมการพิจารณา ราคากลาง เพื่อประกอบการนำเสนอขอ

อนุมัติหลักการและค่าใช้จ่าย 
6. ขออนุมติหลักการและค่าใช้จ่ายในการออกปรับปรุงพื้นท่ีฯ 
7. คณะกรรมการ ยกร่างข้อกำหนดการจ้าง (TOR) ออกแบบการ

ปรับปรุงพื้นท่ี SACIT Crafts Center 
8. ดำเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ 
9. ดำเนินการตามสัญญาจ้าง 

10. ส่งมอบงาน ตรวจรับพัสดุ และเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้าง 
11. ได้แบบงานปรับปรุงพื้นท่ีฯ ( พร้อม BOQ  ครั้งท่ี 1 ) 

 

ดำเนินงานแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาของแผนงานท่ีกำหนดไว้    
เชิงค่าใช้จ่าย :                         
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 100% 
 

 

 


	ยุทธ 1 สืบสาน แผน 66 v5 12 ก.ย
	ยุทธ 2 ผลิตภัณฑ์ แผน 66 v5
	ยุทธ 3 ภาพลักษณ์ แผน 66 v4 12 ก.ย
	ยุทธ 4 ตลาด แผน 66 v5
	ยุทธ 5 แผน 66 v6 12 ก.ย

