
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการเมือง 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

1. กำรเมือง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

1. มีชุดความรู้ เนือ้หา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์
2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการส่ือสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ 
และพื้นที่
3. มีการบูรณาการทางานร่วมกบัหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
4. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

- - 3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

12,914,100            ไม่มี  -

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

1. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
2. ประเทศไทยมีกฎหมายเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ

33 โครงการ จาก 16 
หน่วยงาน

2,195,622,415        15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

76,606,700            ไม่มี -

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเกีย่วกบัการแกไ้ขปัญหาความขัดแยง้และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
3. จดัพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภมูิภาคมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
4. จดัท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจดัความ
ขัดแยง้ทางการเมืองในสังคม
5. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. บูรณาการกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏบิัติ
7. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง
ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสาร

- - 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

12,620,000            ไม่มี -

 BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
3. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเลือกต้ังระดับชาติ
4. ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น
5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง
6. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
7. การเร่งรัดให้เกดิการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

9 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

145,365,540          10 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

447,373,400          ไม่มี -

 BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้หาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิปประเทศ
2. สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก
ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
4. มีการบูรณาการทางานร่วมกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนือ้หา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

10,867,700            3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการวิจยั
ออกแบบและจดัทา
ชุดความรู้สาหรับการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
(สถาบันพระปกเกล้า)
2. โครงการวิจยั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ (สถาบัน
พระปกเกล้า)
3.ผลิตชุดความรู้สา
หรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการ
ปฏรูิปประเทศ 
(สถาบันพระปกเกล้า)

 
1. 7,000,000

2. 3,000,000

3. 1,000,000

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏริูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ 

(Big Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรู้ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธกิาร

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพนัธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เป้าหมายย่อยที ่2.5 (MS2.5)
เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ครอบคลุม
ช่องทางการสือ่สารทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

ประเมินสถานการณ์ความเปน็ประชาธปิไตยของประเทศไทยทัง้ในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุม่เปา้หมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65เครือข่ายผู้เข้าร่วมด าเนินการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข ไปด าเนินการเผยแพร่ใหก้บักลุ่มเป้าหมายหลักและช่องทางทีเ่หมาะสม ได้แก ่ก านันผู้ใหญบ่้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธกิาร (3) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ 
(7) ส านักงานกองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนยพั์ฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า (9) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (10) สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทศัน์ไทยพีบเีอส (Thai 
PBS) (12) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (13) กรมประชาสัมพันธ ์(14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ม.ค 65 - ม.ิย 65

ต.ค 64 - ธ.ค 64ชุดเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขทัง้แบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเนือ้หาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพือ่เผยแพร่ความรู้/เอกสารน าเสนอข้อมูล 

ม.ค 64 -ธ.ค 64มีชุดความรู้ เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 65 - ก.ย 65

การจดัท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพือ่พฒันาประชาธปิไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

อบรมเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ใหก้บัผู้แทนส่ือมวลชน
 จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - ม.ีค 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เวบ็ไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

วทิยากรตัวคูณ เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองทีสุ่จริต และน าไปสู่การปฏบิัติได้จริง

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0101
ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

12. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

6. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)9. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 MS2.4 

MS2.5 
MS2.1   MS 2.2   

MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65 3,053,600          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65 4,811,500          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS2.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตสือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข

ชุดเครือ่งมือสือ่สาร 
(Toolkit) เพ่ือส่งเสรมิ
ความรูท้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิ์
ทรงเปน็ประมุข อาท ิ
เอกสารเน้ือหาหลักสูตร
, เอกสารน าเสนอข้อมูล
 Powerpoint, เทคนิค
การสอน, คลิป VDO, 
เกมส์ เปน็ตน้ ที่
เหมาะสมตาม
กลุม่เปา้หมาย

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,049,000          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น 1

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทกุระดับ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 6. กรมกำรพฒันำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ 14. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพนัธ์

19. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) มีการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนตา่ง ๆ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3) มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานอยา่งเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4) มีการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ด้านเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจ้ริง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

BR0102

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานภาครัฐเปดิโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนตา่ง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดบัชาต ิและระดบั
ท้องถ่ิน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

10. กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำร กระทรวงพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการทบทวนผลการด าเนินงาน ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้ง หรือกฎหมายที่เป็นอปุสรรคต่อการจดับริการสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย
 อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน หรือภาคส่วนตา่ง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดบั 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการผลักดันร่างพระราชบัญญติัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65มีการทบทวน หรือปรับปรุงขอ้กฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ

MS2 
MS2.1 - 2.2 

MS1.4 MS1 
MS1.1 -1.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

1. ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

BR0102001 1. การจดัสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปน็รางวลั
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บริการจดัการที่ด ี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริกำรสำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

1,000,000,000       โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

BR0102002 2. การเสนอร่างพระราชบญัญัตกิารมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ทีน่ ำเสนอเข้ำสู่
กำรพจิำรณำของ ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

3,500,800             โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

BR0102003 3. การยกระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดับริการสาธารณะ

กรอบแนวทำงในกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ในกำรจดับริกำร
สำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

8,727,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.1 -

2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

BR0102004 4. การส่งเสริมความร่วมมือในการเปดิ
ระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP)

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,965,800             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2 -

BR0102005 5. การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมโดยยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

3,149,800             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102006 6. การเปดิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
65

6,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

3. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0102007 7. การสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคตอ่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะได้รับกำรทบทวน
และแกไ้ขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

4. ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

BR0102008 8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื
 พ.ศ. 2565

หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ 
และจงัหวดั ผ่ำนกำรจดั
กระบวนกำรเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้น ำชุมชนในพืน้ที ่
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจดัท ำ
แผนพฒันำหมู่บ้ำน แผนชุมชน
 แผนพฒันำต ำบล แผนพฒันำ
อ ำเภอ และแผนพฒันำจงัหวดั
 ผ่ำนกลไกกำรจดัท ำแผนในแต่
ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

16,150,200            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

(ตวัอย่างการด าเนินโครงการของ สปน.)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102009 9. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บุคลำกรด้ำนกำรจดัท ำแผน
มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ
ทักษะด้ำนกำรจดัท ำแผนและ
ประสำนแผนพฒันำพืน้ที ่
ตลอดจนสำมำรถเชื่อมโยง
แผนงำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกบัแนวทำงกำร
พฒันำเชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธภิำพ 2. หน่วยงำน
ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยสำมำรถระบุ
ปัญหำ ข้อบกพร่อง และข้อ
ติดขัด (Missing Link) เพือ่
น ำไปพฒันำแนวทำงจดัท ำและ
ประสำนแผนพฒันำในระดับ
พืน้ทีต้ั่งแต่หมู่บ้ำน ชุมชน 
ต ำบล ท้องถิ่น และอ ำเภอ 3. 
แผนพฒันำในระดับพืน้ทีต้ั่งแต่
หมู่บ้ำน ชุมชน ต ำบล ท้องถิ่น 
และอ ำเภอ มีกำรยกระดับ
คุณภำพแผนให้มีลักษณะเป็น
แผนเดียว (One Plan)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,263,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

5. สถาบนัพระปกเกล้า BR0102010 10. โครงการรางวลัพระปกเกล้า ประจ าปี
 2564

เพือ่ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพฒันำกำร
ด ำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงสันติ
สุขสมำนฉันท์ และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,399,425             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102011 11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมท้องถ่ิน

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
โครงกำรเพือ่แกไ้ขปัญหำใน
พืน้ทีโ่ดยกลุ่มเป้ำหมำย (Local
 Solution) (10 เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,900,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102012 12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางดา้นสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
กฎหมำย สิทธ ิเสรีภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ในประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัร
ไทย พทุธศักรำช 2560 
2. สร้ำงตัวแบบกำรเรียนรู้ทำง
กฎหมำย สิทธเิสรีภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศักรำช 2560
3. จดักจิกรรมส่งเสริมสิทธ ิ
เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พทุธศักรำช
 2560 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

323,950                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102013 13. โครงการพลเมืองยคุใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร
ขยะร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพือ่ให้ประชำชนเกดิส ำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจติ
สำธำรณะ 
3. เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจดักำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน สร้ำง
ส่ิงแวดล้อมทีดี่ และเป็น
ต้นแบบให้แกห่น่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

420,000                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102014 14. โครงการรางวลัพระปกเกล้าทองค า
และรางวลัพระปกเกล้า ประจ าป ี2565

เพือ่ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพฒันำกำร
ด ำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน และกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102015 15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมท้องถ่ิน

1. เพือ่เป็นกำรส่งเสริมจติ
สำธำรณะและควำมเป็น
พลเมืองในกลุ่มเยำวชน
2. เพือ่ให้เกดิเครือข่ำยกำร
ท ำงำนร่วมกนัระหวำ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่ม
เยำวชนในพืน้ที่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,300,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102016 16. โครงการพลเมืองยคุใหม่ ชุมชนไร้ถัง
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพือ่ส่งเสริมให้ประชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร
ขยะร่วมกบัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพือ่ให้ประชำชนเกดิส ำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจติ
สำธำรณะ 
3. เพือ่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจดักำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน สร้ำง
ส่ิงแวดล้อมทีดี่ และเป็น
ต้นแบบให้แกห่น่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

700,000                เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102017 17. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางดา้นสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. วเิครำะห์ข้อจ ำกดัในกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรนโยบำย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพืน้ทีศึ่กษำ
2. สังเครำะห์ข้อเสนอกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ภำคประชำชนในนโยบำย
ส่ิงแวดล้อมของพืน้ทีก่รณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

359,000                เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102018 18. โครงการการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอยา่งยั่งยนื
หลังวกิฤต โควดิ-19

มีแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพ
สังคม ภำยใต้แนวคิดหลักธรร
มำภิบำล หลังวกิฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000             เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.2 -

BR0102019 19. โครงการส ารวจความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ  และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ทรำบควำมคิดเห็นและ
ระดับควำมพงึพอใจของ
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ 2. เพือ่ได้ข้อมูลผลกำร
ส ำรวจส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวดัระดับกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกระบวนกำรกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 
(People’s Audit) 3. เพือ่
น ำเสนอควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อผู้เกี่ยวข้อง
ส ำหรับน ำไปใช้พฒันำกำร
จดับริกำรสำธำรณะให้มี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000             เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102020 20. โครงการแนวทางการจดัท าแผน
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาค
ระหวา่งเพศและวยัดว้ยกระบวนการมี
ส่วนร่วม (Planning Model for 
Gender and Age Responsive 
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เร่ืองกำรจดัท ำ
งบประมำณทีค่ ำนึงถึงควำม
เสมอภำคระหวำ่งเพศและวยั
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
(Gender and Age 
Responsive Participatory 
Budgeting: GRPB) ไปสู่กำร
ปฏิบัติทีเ่ป็นรูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

184,800                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102021 21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ทรำบควำมคิดเห็นและ
ระดับควำมพงึพอใจของ
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ
2. เพือ่ได้ข้อมูลผลกำรส ำรวจ
ส ำหรับน ำไปใช้ประกอบกำรวดั
ระดับกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน  (People’s Audit)
3. เพือ่น ำเสนอควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อผู้เกี่ยวข้อง
ส ำหรับน ำไปใช้พฒันำกำร
จดับริกำรสำธำรณะให้มี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

2,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102022 22. โครงการแนวทางการเสริมสร้างความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ กรณศึีกษาการ
ประยกุตใ์ช้ GRB กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (A guide for strengthening 
gender equality: a case study of 
applying gender responsive 
budgeting implementation to 
local government)

1. พฒันำต่อยอดองค์ควำมรู้
เร่ืองกำรจดัสรรงบประมำณที่
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคระหวำ่ง
เพศ (GRB) ไปสู่กำรปฏิบัติ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทักษะกำรจดัท ำงบประมำณ
และแผนพฒันำทีค่ ำนึงถึงควำม
เสมอภำคระหวำ่งเพศ เพือ่ลด
ควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำม
เป็นธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

- เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102023 23. โครงการนวตักรรมชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ือบรรลุเปา้หมายการพัฒนา
ที่ยั่งยนื หลังวกิฤตกิารณ ์COVID-19

ผลักดันให้ชุมชนพฒันำควำม
เข้มแข็งและลดควำมเหล่ือมล้ ำ
โดยกำรใช้นวตักรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

500,000                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

6. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

BR0102024 24. โครงการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
และนวตักรรมทางสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำร
พฒันำระบบสวสัดิกำรและ
นวตักรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,654,400             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

7. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102025 25. โครงการจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาต าบล

มีกำรบูรณำกำรจดัท ำ
แผนพฒันำต ำบล จ ำนวน 
7,036 ต ำบล (ด ำเนินกำรไตร
มำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

39,405,600            โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

8. ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน BR0102026 26. โครงการสนับสนุนและสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการตอ่ตา้นการ
ทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมไม่ทนทุจริตและ
ร่วมเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวงักำร
ทุจริตในระดับพืน้ที ่และ
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
ได้รับเพือ่ป้องกนักำรทุจริตใน
ระดับพืน้ทีต่่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,785,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102027 27. การจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดบัอ าเภอและต าบล

กำรใช้กลไกของคณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอ (กบอ.) 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เป็น
กลไกในกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

10. ส านักงานกิจการยตุธิรรม 
กระทรวงยตุธิรรม

BR0102028 28. โครงการจดัจา้งที่ปรึกษาเพ่ือจดัท า 
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยตุธิรรม
แห่งชาต ิฉบบัที่ 4  (พ.ศ. 2566 – 2569)

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ 
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2566 – 2569)
 เป็นแนวทำงกำรบริหำรและ
พฒันำกระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล 
โดยค ำนึงถึงประชำชนและ
ผลประโยชน์ของกำรพฒันำ
ประเทศเป็นส ำคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,625,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

11. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

BR0102029 29. การจดัท าแผนงานสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดบัชาติ

คนพกิำร องค์กรคนพกิำร 
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน / ผลผลิต : 
ประเด็นสมัชชำเครือข่ำยคน
พกิำรระดับชำติทีจ่ะน ำมำ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพ
ชีวติคน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,500,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

12. ส านักงานสถิตแิห่งชาติ BR0102030 30. โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนตอ่การบริหารงานของรัฐบาล 
พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102031 31. โครงการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตาม
มาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

13. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

BR0102032 32. โครงการ STRONG-จติพอเพียงตา้น
ทุจริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. พืน้ทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ จบั
ตำมอง และแจง้เบำะแส อย่ำง
น้อยจงัหวดัละ 3 อ ำเภอ รวม
ไม่น้อยกวำ่ 231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกวำ่ 11,995 
คน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

28,237,100            โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2 -

15. กรมประชาสัมพันธ์ BR0102034 34. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมี
ส่วนร่วมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พฒันำประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ทีเ่ผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 647 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102035 35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยคุใหม่

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พฒันำประสิทธภิำพภำครัฐยุค
ใหม่ทีเ่ผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 538 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,756,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.4 -

16. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102036 36. การพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกดิกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,350,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102037 37. การสร้างความเสมอภาคและขยาย
โอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียม

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกดิกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

5,614,500             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

2,000,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -1.  เพือ่ด ำเนินกำรให้เป็นไป
ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560
 ทีบ่ัญญัติให้ “รัฐต้องส่งเสริม
และให้ควำมรู้แกป่ระชำชนถึง
อนัตรำยทีเ่กดิจำกกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบทัง้ใน
ภำครัฐและภำคเอกชน  และ
จดัให้มีมำตรกำรและกลไกทีม่ี
ประสิทธภิำพเพือ่ป้องกนัและ
ขจดักำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด 
รวมทัง้กลไกในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกนัเพือ่มีส่วน
ร่วม ในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้ 
ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแสโดย
ได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ
ตำมทีก่ฎหมำยบัญญัติ”
2. เพือ่ให้หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคประชำสังคมเกดิ
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจน
ร่วมเฝ้ำระวงัและแจง้เบำะแส
กรณีพบเห็นกำรกระท ำอนั
อำจจะกอ่ให้เกดิกำรทุจริตใน
ภำครัฐ

14. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

BR0102033 33. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์
ตอ่ตา้นการทุจริตตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2560 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102038 38. การบริหารจดัการสื่อโซเซียลมีเดยี
และสื่อออนไลน์ ดว้ยแพลตฟอร์มข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
Connect Social)

พฒันำดิจทิัลแพลตฟอร์ม 
(OCPB Connect Social) เพือ่
ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำร
กบัประชำชนผ่ำนส่ือโซเชียล
มีเดียและส่ือออนไลน์ ของ สคบ.

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.2 -

17. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม

BR0102039 39. การด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบกับความเปน็อยู่ของ
ประชาชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงกำรกอ่สร้ำงขนำดใหญ่ได้
มีส่วนร่วมและรับรู้แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรกอ่สร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

18. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0102040 40. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
เพ่ือดแุลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง

กระตุ้นกำรจำ้งงำนให้
ประชำชนในพืน้ที่,เพิม่อำชีพ
นักบริบำลขึ้นในพืน้ที,่ให้
ผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่ได้รับกำร
ดูแลทีดี่ในทุกๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,080,586,000        เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102041 41. โครงการส่งการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธภิำพด้ำนส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

8,543,200             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

19. กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

BR0102042 42. โครงการรับและพิจารณาวนิิจฉยัค า
ร้อง (ตามมาตรา 123)

ดูแลให้กำรคุ้มครองแรงงำนใน
กรณีนำยจำ้งฝ่ำฝืน หรือไม่
ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกบั
สิทธทิีลู่กจำ้งได้รับเงิน อย่ำง
หนึง่อย่ำงใด กฎหมำยจงึ
ก ำหนดรับรองสิทธขิองลูกจำ้ง 
ทีป่ระสงค์จะให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีด่ ำเนินกำรบังคับตำม
สิทธขิองตน โดยมีกรอบของ
กฎหมำยบัญญัติไวเ้พือ่
คุ้มครองสิทธ ิของลูกจำ้งทีจ่ะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำรท ำงำน
หรือเงินอื่นใดตำมสิทธขิองตน
ทีพ่งึได้รับตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เติม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

800,000                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

BR0102043 43. โครงการการด าเนินการให้สถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจา้งตั้งแต ่10 คน
ขึ้นไป รายงานสภาพการจา้งและสภาพ
การท างาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11)

เพือ่ให้กำรใช้กฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนมีประสิทธภิำพและ
ครอบคลุมแรงงำนทีม่ีอยู่
ทัง้หมด จงึก ำหนดให้นำยจำ้ง
ทีม่ีลูกจำ้งต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้นไป 
ยื่นแบบแสดงสภำพกำรจำ้ง
และสภำพกำรท ำงำน โดยให้
นำยจำ้งส ำรวจตนเองและยื่น
แบบแสดงสภำพกำรจำ้งและ
สภำพกำรท ำงำนต่ออธบิดีหรือ
ผู้ซ่ึงอธบิดีมอบหมำยภำยใน
เดือนมกรำคมของทุกปี

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,551,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและรัฐวสิาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ดว้ยระบบทวภิาคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

687,920                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และตดิตามเฝ้าระวงัปญัหาความ
ขัดแยง้ในสถานประกอบกิจการ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

90,500                 โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102046 46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วนดว้ยรูปแบบ 
(Model) ที่เหมาะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

197,320                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

20. กรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน

BR0102047 47. โครงการพัฒนาระบบดจิทิัลแหล่ง
บริการจดัหางานอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรให้บริกำรจดัหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

12,000,000            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.2 -

BR0102048 48. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน

ส่ือสำรกบัประชำชนในด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบนัพระปกเกล้ำ

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทเีสวนาแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอข้อคิดเหน็ต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เปา้หมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

เปา้หมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธผ่์านโทรทศัน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธผ่์านช่องทางออนไลนแ์ละ influencers พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพันธผ่์านวทิยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

1. ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

มีช่องทางออนไลนเ์พื่อเปดิโอกาสใหป้ระชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเหน็ต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ขอ้เสนอแนะและชดุความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกชอ่งทางการสือ่สาร พ.ย. - ธ.ค. 65

จัดท ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทางการบรูณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป .ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ก.ย. 65

บูรณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและทุกภาคส่วนในสังคมในการขบัเคลือ่นและผลักดันขอ้เสนอฯ ไปสูก่ารปฏบิัติ ก.ย. - ต.ค. 65

บรูณาการความร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการด าเนนิการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

จัดท าขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของประชาชนและขจัดความขดัแย้งทางการเมอืงในสังคม ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

วเิคราะห ์กล่ันกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

ประชาชนมคีวามปรองดองสมานฉนัท์และความขดัแยง้ทางการเมอืงในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง

BR0103

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทกุช่องทางที่เปดิโอกาสใหท้กุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเหน็

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - ม.ีค. 64 

มชีดุความรู้ และขอ้มลูเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งและการสร้างความสามคัคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษาความเปน็มา สภาพปญัหา และรากเง้าของปญัหาที่ก่อใหเ้กิดความขัดแย้งขึน้ในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษางานวจิัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกีย่วข้องกับประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพ้ืนที่เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภมูภิาคมสี่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ต.ค. 64 - พ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนขับเคล่ือนกำรปฏรูิป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อใหเ้กิด     
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ

(1) ได้ข้อเสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำรสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันทข์องประชำชน
2) ประชำชนมีควำม
ต่ืนตัวต่อกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองเกิด
บรรยำกำศแหง่กำร
ปรองดองผ่ำนกำรมีส่วน
ร่วมทกุฝ่ำยควำมขัดแย้ง
ในสังคมไทยลดลง
เพื่อใหสั้งคมและ
ประชำชนไทยเกิดควำม
สมำนฉันทป์รองดอง
อย่ำงยัง่ยืน

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 12,620,000 บำท เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 - 2.2
MS3.1 - 3.2
MS4.1 - 4.3

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 
MS2.1  
MS2.2  

MS3.1  

MS2 MS3 
MS3.2  

MS4 

MS4.1  
MS4.2  
MS4.3  MS5 MS6 

MS6.1 
MS6.2 

MS7 

MS7.1 
MS7.2 
MS7.3 



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

การสง่เสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3) พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเกีย่วข้องในทางการเมือง

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1) ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2) เทคโนโลยสีารสนเทศ
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3) การเพิ่มสมาชิกพรรคการเมือง
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.4 (MS6.4) การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.5 (MS6.5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรคการเมืองท่ีมีประสิทธภิาพ

ระบบการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การเรง่รดัให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การมีส่วนรว่มของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน

การเพิ่มตัวแทนพรรคการเมืองประจ าจังหวดั ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธภิาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของนักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีประสิทธภิาพ

การมีส่วนรว่มระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกีย่วข้องในทางการเมือง

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตั้งระดับชาติ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังที่มีประสิทธภิาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบการส่ือสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรท่ีเกีย่วข้องในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่วกบัการปกครองระบอบประชาธปิไตย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้มีกระบวนการการคัดเลอืกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยส์จุริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเขา้มาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทีป่ระชาชนมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 34,285,500        โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 14,706,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X02  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เปน็พรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
พรรคการเมืองของประชาชน
และมีวฒันธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 28,291,000        เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 9,300,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

ม.ีค. 65 - ก.ค. 65 4,000,000         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกกจิกรรม
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง
 ประจ าปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 12,000,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X05 5. โครงการศูนยส์่งเสรมิและพัฒนาประชาธิปไตย
ต าบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกต้ัง

ต.ค. 63 - ม.ิย. 64 8,757,500         โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ประชาชนเห็นความส าคัญและ
คุณค่าของการเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธปิไตย/หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธขิาย
เสียง (หมู่บ้านพลเมืองดีวถิี
ประชาธปิไตย) ท าให้การ
เลือกต้ังเกดิความสุจริต โปร่งใส
และเที่ยงธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 281,186,000      เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย
ดว้ยการแสดงแบบอย่างที่ด ี(Architype)

ประชาสัมพันธข์่าวสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 141,240            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองในสถานศึกษา
 มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัวถิีชีวติประชาธปิไตย 
วฒันธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 และการเป็นพลเมืองคุณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 15,616,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เปน็
ระบบการเลือกตั้งที่ดี

1) พัฒนาบุคลากรของพรรค
การเมือง (หลักสูตร พตส. 13) 
2) เสริมสร้างความรู้เกีย่วกบั
การเงินและบัญชีของพรรค
การเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 21,295,700        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นตน้ 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 7,421,700         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 7,421,700         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X09 9. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 
2) วทิยากรหลัก 
3) วทิยากรขยายผล

ธ.ค. 63 - ม.ิย. 64 4,180,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 18,220,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X10 10. โครงการสร้างจิตส านึกพลเมืองดวีิถีประชาธิปไตย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
 มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์ รวมท้ัง
เป็นแบบอยา่งที่ดีของการน าวถิี
ประชาธปิไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 51,388,600        โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
 มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์ รวมท้ัง
เป็นแบบอยา่งที่ดีของการน าวถิี
ประชาธปิไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 69,603,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารดา้นการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 1,600,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขท่ีถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค. 65 3,325,000         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

การปรบัปรงุโครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

8. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

การจดัอบรมหลักสูตรและคู่มือวทิยากรกระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เม.ย 65 - ม.ิย 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีชุดความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ เม.ย 64 - มี.ค 65

การจดัท าหลักสูตรและคู่มือวทิยากรกระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ก.ย 64

สร้างวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเหน็เก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - มิ.ย 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0105
โครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญตัง้อยู่บนพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปรง่ใสและมกีารประเมนิผบกระทบของรา่งรฐัธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

มีการบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือข่ายการท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.ค 64 - ธ.ค 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี 
จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

7. กรมประชาสัมพนัธ์

5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จดักระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหแ้ก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ ครอบคลุมทกุช่องทางการสือ่สารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวดีีโอ วดีีทัศน์ โครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางทีเ่หมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท าชุด
ความรู้ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เนือ้หา 
บทบาทส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 7,000,000            ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 3,000,000            ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับการ
ร่างรัฐธรรมนูญเพือ่
การปฏรูิปประเทศ

ต.ค 64 - ม.ีค 65 1,000,000            ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตสือ่การปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

ผลิตส่ือวดีีโอ วดีีทัศน์ 
เพื่อเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชดุคู่มือ
อบรมวทิยากร
กระบวนการรับฟงั
ความคิดเห็นเกีย่วกบั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,049,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทรีับฟังความเหน็การปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏริูป

ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เนือ้หาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏรูิป

ต.ค 64 - ก.ย 65 2,892,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
ความเหน็
การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

วทิยากรกระบวนการ
เพือ่รับฟงัความ
คิดเหน็ฯ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,529,500            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

MS1 MS3.1 MS3.2  

MS3, MS4 
MS2 MS2.1 

MS2.2 
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