
 
งานบริการการขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) 
 

 กระบวนการพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ได้จัดท ากระบวนงานบริการประชาชนได้แก่ การขอรับการสนับสนุนกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Service) เดิมกระบวนการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถยื่นเรื่อง และเอกสารประกอบการพิจารณา ณ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย และจัดส่งทางไปรษณีย์ 
 ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้พัฒนาให้กระบวนการยื่น  
ค าขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถด าเนินการผ่านระบบออนไลน์  
(e - form) เพ่ือยกระดับงานบริการของการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไปสู่
การให้บริการแบบออนไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการให้กับประชาชน 
 
แผนการพัฒนาระยะยาว (Roadmap) 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
เป้าหมายส าคัญ 
ในการยกระดับ 

1. มีการรับสมัครและการ
ส่งเอกสารโดยใช้ Google 
From ในการส่งข้อมูลที่เป็น
ระบบ และจ านวนผู้ขอรับ
การอุดหนุนที่ส่งเอกสาร
ออนไลน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของจ านวนผู้ขอรับการ
อุดหนุนทั้งหมด 
 
๒. มีระบบฐานข้อมลู
สารสนเทศในรูปแบบ Map 
Drive ในการรวบรวมข้อมูล
ผู้ขอรับการส่งเสริมประจ าปี  
 

1. มีการรับสมัครและการ
ส่งเอกสารโดยใช้ Google 
From ในการส่งข้อมูล 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
๒. มีการวิเคราะห์  
และวางแผน การจัดท า
ฐานข้อมูลระบบการยื่น
ขอรับการส่งเสริมฯ ใน
รูปแบบ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  

1. สามารถสมัคร และกรอก
แบบฟอร์มขอรับเงินอุดหนุน
ได้จากเว็บไซต์ ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(www.ocac.go.th) 
 
 
 
 
๒. มีระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบ ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีส่ามารถ
ตรวจเช็คผล การขอรับการ
ส่งเสริมพร้อมรายละเอียด
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

 

  



แผนปฏิบัติการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ 

ระยะเวลา เป้าหมาย ผลผลิตที่ได้รับ 

๑. ด าเนินโครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานเทคโนโลยี
ดิจิทัล ประจ าปี ๒๕๖๔ 
(จัดระบบฐานข้อมูล
ส าหรับจัดเก็บข้อมูลผล
การด าเนินงานด้าน
การเงินและไม่ใช่การเงิน 
ส าหรับใช้ในการ
ประเมินผลผลิต 
(Output) ผลลัพธ์ 
(Outcome) และ
ผลกระทบ (Impact) 
ของกองทุนฯ)  
 

มกราคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- น ำข้อมูลที่ได้มำใช้      
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ทั้งภำยในและภำยนอก
ของกองทุนฯ 
 
- น ำข้อมูลที่ได้มำจัดระบบ
ของฐำนข้อมูล เพ่ือพัฒนำ
เป็นระบบ Big Data 
ต่อไปในอนำคต 
 

- มีฐำนข้อมูลของกองทุนฯ 
เก็บรวบรวมไว้ในรูปแบบ 
Map Drive จ านวน 1 งาน 
 

๒. พัฒนาและปรับปรุง
ข้อมูลกองทุนฯ  
ในเว็บไซต์ส านักงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 
(www.ocac.go.th) 
 

ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 

- ปรับปรุงข้อมูลกองทุนฯ 
ให้เป็นปัจจุบัน 
 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้ง
ภำยในและภำยนอกมี
ควำมพึงพอใจและ/หรือ
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ
กิจกรรมของกองทุนฯ 
  

- ระบบข้อมูลของกองทุน
ได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกเดือน 
 
 
 

๓. การประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อออนไลน์ 
(Facebook , Line, 
www.)  
และสื่อออฟไลน์ 
(สื่อบุคคล, โปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์, 
โทรศัพท์, หนังสือ) 
 
 

มกราคม 2563 - 
กันยายน 2564 

- เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งภำยใน และภำยนอก        
มีรับถึงกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำร และกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับกองทุนฯ   
 
- มีช่องทำงในกำรสื่อสำร
กับบุคคลภำยนอกองค์กร
ได้หลำกหลำยช่องทำง 

- มีจ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรเพ่ือ
เผยแพร่ให้บุคคลภำยนอก
ได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ  
ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ เรื่องต่อเดือน 
 
 
- มีกำรติดต่อกองทุนฯ  
และกำรประชำสัมพันธ์ 
ของกองทุนฯ ที่มีควำมสะดวก 
รวดเร็ว และมีช่องทำงกำร
ติดต่อที่หลำกลำยทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ออนไลน์และสื่อออฟไลน์ 



Workflow กระบวนงานบริการ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานบริการ) ในปัจจุบัน (as is) 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ
ขอ้มลู 

ยืน่เอกสาร ณ  
ส านกังานฯ 

เจา้หนา้ทีร่วบรวม
ขอ้มลู 

ประชุมคณะกรรมการ
พจิารณา 

ประกาศผลการ
พจิารณาของ
คณะกรรมการ 



รายละเอียดกระบวนงาน ดังนี ้
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย มีช่องให้การยืนขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ 
ดังนี้ 
    1.1 การยื่นด้วยตนเอง 
    1.2 การส่งทางไปรษณีย์ 
 
๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๒.๑ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซด์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเฟสบุ๊คแฟนเพจกองทุน
ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

๒.2 ช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง โทรศัพท์ สื่อบุคคล  
 
๓. การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ มีช่องทางประกาศและแจ้งรายละเอียดผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๓.1 เว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) 

 
  ๓.2 เฟสบุ๊คเพจ (เพจ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) และ (เพจ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย) 

 

http://www.ocac.go.th/


3.๓ เมื่อผู้ขอรับการส่งเสริมส่งเอกสารยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ด้วยการยื่นด้วยตนเอง และ
การส่งทางไปรษณีย์ เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ จะด าเนินการพิจารณาเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องและรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการให้การส่งเสริมฯ ประจ าปี ของคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย 

 
3.4 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับ

การส่งเสริมจากกองทุนฯ และประกาศผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
 
 

 
 
๓.5 กองทุนฯ ด าเนินการประกาศผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมประจ าปี และส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม เพื่อด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการให้การส่งเสริม ต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Workflow กระบวนงานบริการ (ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดงานบริการ) ที่ปรับปรุงใหม่ (to be) 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

 
 

         
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ยืน่เอกสาร ทาง
ออนไลน ์และทาง

ไปรษณีย ์
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ

ขอ้มลู 

เจา้หนา้ทีร่วบรวม
ขอ้มลู 

ประชุมคณะกรรมการ
พจิารณา 

ประกาศผลการ
พจิารณาของ
คณะกรรมการ 



รายละเอียดกระบวนงาน ดังนี ้
1. ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 กองทุนส่งเสริมศิลปะรว่มสมยั มีช่องทางในการยืนขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ดังนี ้
    1.1 การส่งทางไปรษณีย์ 
    1.2 ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ผ่าน ระบบ Google From 
 
๒. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านช่องทาง ดังนี้ 

๒.๑ ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, เฟสบุ๊คแฟนเพจกองทุนส่งเสริม
ศิลปะร่วมสมัย, วีดีโอประชาสัมพันธ์, Line Official ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, โปสเตอร์ออนไลน์ 

๒.2 ช่องทางออฟไลน์ ได้แก่ เข้ามาติดต่อด้วยตนเอง, โทรศัพท,์ สื่อบุคคล , Roll up 
 
๓. การขอรับการส่งเสริมฯ ผ่านระบบออนไลน์ 
    3.1 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ด าเนินการจัดท าวิดีโอแนะน า และขั้นตอนการขอรับการส่งเสริม             
จากกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เผยแพร่ผ่านเพจกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 
    

 
 
 

 
 
 
 



    3.2 การจัดท าระบบขอรับการส่งเสริมฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่าน Google From โดยมี
กระบวนการ ดังนี้ 
          ๓.2.1 ขั้นตอนการด าเนินการวางแผนรูปแบบและสร้าง Google From ดังนี้ 

สร้างแบบการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการสร้าง Google form 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการก าหนดหัวข้อในแต่ละส่วนใน Google form 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ภาพที่ 3 สามารถแนบไฟล์เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นแบบขอรับการ
ส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และกดส่งข้อมูล 

ภาพที่ 4 (1) ขั้นตอนการสรุปยอดและข้อมูลผู้ส่งแบบขอรับการส่งเสริมฯ (2) ขั้นตอนของ
การ เปิด – ปิด ระบบในการกรอกข้อมูล โดยการเราสามารถ เปิด - ปิด ได้ตามเวลาที่

ต้องการ หรือสามารถตั้งค่าให้ระบบปิดอัตโนมัติได้เช่นกัน 

(1) เป็นขั้นตอนการสรุป
ยอดและข้อมลูผู้ส่งแบบ
ขอรับการส่งเสรมิฯ 

(2) เป็นข้ันตอนของการเปิด – ปิดระบบ
ในการกรอกข้อมูล โดยการเราสามารถ 
เปิด – ปิด ได้ตามเวลาที่ต้องการ หรือ
สามารถตั้งค่าให้ระบบปิดอัตโนมัตไิด้ 



  3.๓.2 ขั้นตอนการด าเนินการกรอกยื่นขอรับการส่งเสริม และการเก็บข้อมูลและรายะเอียดของผู้ได้รับการ
ส่งเสริมในระบบฐานข้อมูล ดังนี้ 

                  1) การกรอกข้อมูลการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ตามหน้าแถบหน้าต่าง ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ๒)  ระบบข้อมูลหลังจากท่ีผู้ขอรับการส่งเสริมฯ กรอกรายละเอียดการขอรับการส่งเสริมฯ เข้าสู่ระบบโดย
แสดงให้เห็นถึงฐานข้อมูลที่แยกตามประเภท และหมวดหมู่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3 เมื่อผู้ขอรับการส่งเสริม ยื่นขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ผ่านระบบ Google From แล้ว กองทุนฯ             
จะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการให้การส่งเสริมฯ ประจ าปี   

 



 

 

 ๓.4 กองทุนฯ ด าเนินการประกาศผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมประจ าปี และส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม เพื่อด าเนินการจัดท าข้อตกลงในการให้การส่งเสริม ต่อไป 

 

๓.5 การด าเนินการเก็บข้อมูลของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ดังภาพ ตามล าดับ 

 

 ภาพที่ 1 ระบบฐานข้อมูล Map Drive จ านวน 2 TB 



 

 

 

 

 

 

3.6 กองทุนฯ มีการติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
      1) E - Mail กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย  
 

 

ภาพที่ 3 แสดงข้อมูลโครงการและรายละเอียดของผู้ขอรับการส่งเสริม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จัดเก็บแยกรายโครงการในระบบฐานข้อมูล 

ภาพที่ 2 Folder แสดงข้อมูลโดยแยกหมวดหมู่ในระบบฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล 



      2) เพจกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

      

 

 

๔. แผนพัฒนา และต่อยอดระบบฐานข้อมูลของผู้รับการส่งเสริมประจ าปี พ.ศ. 2565  

    ด้วยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ด าเนินโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ โดยการกรอกข้อมูลในการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ผ่านช่องทาง Google From ซึ่งสามารถ               
แนบเอกสารรายละเอียดโครงการ และรูปภาพที่เก่ียวข้องกับโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บริการภายนอกกองทุนฯ และเพ่ือให้เข้าถึงการยื่นการขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว จึงด าเนินการจัดท า “Google From” ขึ้น ซึ่งยังไม่มีระบบตอบกลับการได้รับเอกสาร
อัตโนมัติ  

    ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองทุนฯ จึงมีแผนที่จะด าเนินการปรับปรุง Google From การยื่น
การขอรับการส่งเสริมจากกองทุนฯ ให้สมบูรณ์และเป็นระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ภายนอกมากขึ้น โดยกองทุนฯ จะการสร้างระบบตอบกลับอัตโนมัติไปยังผู้ทื่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เกี่ยวกับ
การได้รับเอกสารที่ยื่นเสนอเข้ามาแล้ว อีกทั้ง สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ จะยิ่งง่ายต่อการ
ค้นหา สามารถน าข้อมูลไปใช้ต่อได้สะดวก รวดเร็ว และสามารถ Export ข้อมูลผลลัพธ์ออกมาเป็นไฟล์เพ่ือ
น าไปใช้ต่อได ้
 
 


