๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการเมือง

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

1. กำรเมือง
BR0101

ชือ่ กิจกรรมปฏิรูป
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยสำคัญ
(Big Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

-

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

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

การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

1. มีชุดความรู้ เนือ้ หา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์
2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์
และพื้นที่
3. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
4. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

-

BR0102

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

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

33 โครงการ จาก 16
หน่วยงาน

BR0103

การสร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการดาเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ
2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
3. จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
4. จัดทาข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
5. นารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป
6. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ
7. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดอง
ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร

-

BR0104

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

1. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
3. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ระดับชาติ
4. ความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ระดับท้องถิ่น
5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตัง้ ขั้นต้นของพรรคการเมือง
6. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
7. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตัง้ ขั้นต้นของพรรคการเมือง

BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้ หาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ
2. สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงสร้าง เนือ้ หา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่
4. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนือ้ หา
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

9 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

ระบุชอื่ โครงกำร และ
ชือ่ หน่วยงำน

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

12,914,100

ไม่มี

-

76,606,700

ไม่มี

-

1 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

12,620,000

ไม่มี

-

145,365,540 10 โครงการ จาก 1
หน่วยงาน

447,373,400

ไม่มี

-

-

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

วงเงินรวม

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

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

1. 7,000,000

2. 3,000,000
3. 1,000,000

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
การเมือง

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0101

การเสริมสร้างความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
5. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงกลาโหม
6. สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

7. สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

8. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

9. ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS)

11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

12. บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์

14. หน่วยงานภาคเอกชน

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีชุดความรู้ เนือ้ หา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ดนทประมุ
ง้ แบบออนไลน์
และออฟไลน์
การจั
าหลักสูขตทัรอบรมการเมื
องการปกครองในระบอบประชาธิ
ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ออฟไลน์) และหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพือ่ พัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 -ธ.ค 64
ม.ค 64 - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ชุดเครื่องมือสื่อสาร (Toolkit) เพือ่ ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทัง้ แบบ
ออนไลน์
และออฟไลน์
อาทิ้คเอกสารเนื
อ้ หาหลักสูตอร/Animation,
สื่อการเรี
ยนการสอนเพื
อ่ เผยแพร่
าเสนอข้อมมูล
มีช่องทางเผยแพร่
ความรู
วามเข้าใจทางการเมื
งในระบอบประชาธิ
ปไตยอั
นมีพระมหากษั
ตริยคท์ วามรู
รงเป็น/้ เอกสารน
ประมุข ครอบคลุ
ช่อบรมเพื
องทางการสื
อ
่
สารทั
ง
้
ออนไลน์
ออฟไลน์
และพื
้
น
ที
่
อ่ เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้กบั ผู้แทนสื่อมวลชน
จานวน 1 ครั้ง

ต.ค 64 - ธ.ค 64
ม.ค 65 - ธ.ค 65
ม.ค 65 - มี.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

วิทยากรตัวคูณ เพือ่ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองทีส่ ุจริต และนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อมวลชน

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เครือข่ายผู้เข้าร่วมดาเนินการ นาหลักสูตรและสื่อความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุ
าเนินการเผยแพร่
กบั วกลุ
่มเป้าวหมายหลั
กและช่อ่ งทางที
เ่ หมาะสม
แก่ กานัอนงการปกครองในระบอบประชาธิ
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาองค์กรปกครองส่ปวนท้
มีการบูข รไปด
ณาการท
างานร่วมกับให้หน่
ยงานร่
มรับผิดชอบเพื
เผยแพร่
ความรู้ทได้างการเมื
ไตยองถิ่น
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ได้แก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2) กระทรวงศึกษาธิการ (3) กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) สานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(7) สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า (9)
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (10) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai
PBS) (12) บริษัท อสมท จากัด (มหาชน) (13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 65 - ธ.ค 65
ม.ค 64 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทัง้ ในระดับภาพรวมของประเทศ
และรายกลุม่ เป้าหมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.1

MS1.2

MS1

MS2.1

MS 2.2

MS4

MS2.3 MS2.4
MS2.5

MS2 MS3
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X01

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรการเมือง
e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65

3,053,600

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS1.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X02

พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65

4,811,500

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS2.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0101X03

ผลิตสือ่ ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน ชุดเครือ่ งมือสือ่ สาร
(Toolkit) เพือ่ ส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
ความรูท้ างการเมืองใน
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,049,000

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS1.2 MS2.2
MS2.3 และ
MS2.4

ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อาทิ
เอกสารเนือ้ หาหลักสูตร
, เอกสารนาเสนอข้อมูล
Powerpoint, เทคนิค
การสอน, คลิป VDO,
เกมส์ เป็นต้น ที่
เหมาะสมตาม
กลุม่ เป้าหมาย

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

1

ด้านเมือง

BR0102

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

2. สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

3. สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย

4. สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. สำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวติ คนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

11. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน

12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ

14. สำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. สำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

16. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. สำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

18. กรมประชำสัมพันธ์

19. สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีการทบทวนผลการดาเนินงาน ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

มีช่องทางเพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานอย่างเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

มีการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการผลักดันร่างพระราชบัญญัตกิ ารมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีการทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1.4

MS1
MS1.1 -1.3

MS2

MS2.1 - 2.2

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ตอ้ งแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

(ตัวอย่างการดาเนินโครงการของ สปน.)
กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลือ่ นกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

1. สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

BR0102001

1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัล
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ
บริการจัดการที่ดี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
กำรบริกำรสำธำณณะของ อปท.
65

1,000,000,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร

BR0102002

2. การเสนอร่างพระราชบัญญัตกิ ารมี
ส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
65

BR0102003

3. การยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดบริการสาธารณะ

4. การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิด
ระบบราชการ (Open Government
Partnership : OGP)

2. สานักงานคณะกรรมการพัฒนา BR0102004
ระบบราชการ

BR0102005

MS1.1, 1.2, 1.3

-

3,500,800 โครงการที่ได้รับจัดสรร

MS2.1, 2.2

-

กรอบแนวทำงในกำรมีส่วนร่วม 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
ของประชำชนและภำคส่วน
65
ต่ำง ๆ ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ

8,727,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.1

-

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
64
2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

4,965,800

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2

-

5. การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ 1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
มีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
64

3,149,800

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

6. การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน 1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย.
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
ในการพัฒนาระบบราชการ
65

6,000,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

-

MS2.2

-

MS1.3

-

ตาม พรบ. 64

ตาม พรบ. 64

ปี 65

2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

BR0102006

ปี 65

2. ภำครัฐสำมำรถพัฒนำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทดี่ ี
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

3. สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0102007

7. การสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ ป็น 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
อุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของ
65
ประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะได้รับกำรทบทวน
และแก้ไขปรับปรุง

4. สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

BR0102008

8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน หมู่บ้ำน ชุมชน ตำบล อำเภอ
และจังหวัด ผ่ำนกำรจัด
พ.ศ. 2565

กระบวนกำรเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้นำชุมชนในพืน้ ที่
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำหมู่บ้ำน แผนชุมชน
แผนพัฒนำตำบล แผนพัฒนำ
อำเภอ และแผนพัฒนำจังหวัด
ผ่ำนกลไกกำรจัดทำแผนในแต่
ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

16,150,200 เสนอขอตั้งงบประมำณใน
ปี 65

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

5. สถาบันพระปกเกล้า

BR0102009

9. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บุคลำกรด้ำนกำรจัดทำแผน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และ
64
ทักษะด้ำนกำรจัดทำแผนและ
ประสำนแผนพัฒนำพืน้ ที่
ตลอดจนสำมำรถเชื่อมโยง
แผนงำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำเชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 2. หน่วยงำน
ในพืน้ ทีเ่ ป้ำหมำยสำมำรถระบุ
ปัญหำ ข้อบกพร่อง และข้อ
ติดขัด (Missing Link) เพือ่
นำไปพัฒนำแนวทำงจัดทำและ
ประสำนแผนพัฒนำในระดับ
พืน้ ทีต่ ั้งแต่หมู่บ้ำน ชุมชน
ตำบล ท้องถิ่น และอำเภอ 3.
แผนพัฒนำในระดับพืน้ ทีต่ ั้งแต่
หมู่บ้ำน ชุมชน ตำบล ท้องถิ่น
และอำเภอ มีกำรยกระดับ
คุณภำพแผนให้มีลักษณะเป็น
แผนเดียว (One Plan)

BR0102010

10. โครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนำกำร
2564
ดำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมสำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงสันติ
สุขสมำนฉันท์ และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรทำงำน

4,263,600

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

1,399,425

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

1,900,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

MS1.3

-

MS1.3

-

BR0102011

11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท้องถิ่น

ควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
โครงกำรเพือ่ แก้ไขปัญหำใน
64
พืน้ ทีโ่ ดยกลุ่มเป้ำหมำย (Local
Solution) (10 เครือข่ำย)

BR0102012

12. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
กฎหมำย สิทธิ เสรีภำพ และ
64
กำรมีส่วนร่วม ในประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทย พุทธศักรำช 2560
2. สร้ำงตัวแบบกำรเรียนรู้ทำง
กฎหมำย สิทธิเสรีภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ตำมรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย
พุทธศักรำช 2560
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ
เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช
2560 ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ

BR0102013

13. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถงั 1. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชำชนได้ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
64
ขยะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพือ่ ให้ประชำชนเกิดสำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจติ
สำธำรณะ
3. เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน สร้ำง
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี และเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงำนอื่น

323,950 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

420,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0102014

14. โครงการรางวัลพระปกเกล้าทองคา
และรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี 2565

เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพัฒนำกำร
ดำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมสำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ทำงำน และกำรลดควำม
เหลื่อมล้ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

3,000,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

BR0102015

15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวัตกรรมท้องถิ่น

1. เพือ่ เป็นกำรส่งเสริมจิต
สำธำรณะและควำมเป็น
พลเมืองในกลุ่มเยำวชน
2. เพือ่ ให้เกิดเครือข่ำยกำร
ทำงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกลุ่ม
เยำวชนในพืน้ ที่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

3,300,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

BR0102016

16. โครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถงั 1. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชำชนได้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
มีสว่ นร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
65

700,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

BR0102017

17. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ทางด้านสิทธิเสรีภาพการมีส่วนร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

359,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

BR0102018

18. โครงการการนาหลักธรรมาภิบาลมา มีแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างยั่งยืน สังคม ภำยใต้แนวคิดหลักธรร
มำภิบำล หลังวิกฤติกำรณ์
หลังวิกฤต โควิด-19

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

1,000,000 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

MS1.2

-

BR0102019

19. โครงการสารวจความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการ
ยกระดับการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ ทรำบควำมคิดเห็นและ
ระดับควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ
และกำรทำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ 2. เพือ่ ได้ข้อมูลผลกำร
สำรวจสำหรับนำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับกำร
ให้บริกำรของหน่วยงำนของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกระบวนกำรกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
(People’s Audit) 3. เพือ่
นำเสนอควำมคิดเห็นของ
ประชำชนต่อผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับนำไปใช้พฒ
ั นำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้มี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

2,000,000 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

MS1.3

-

BR0102020

20. โครงการแนวทางการจัดทาแผน
งบประมาณที่คานึงถึงความเสมอภาค
ระหว่างเพศและวัยด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วม (Planning Model for
Gender and Age Responsive
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เรื่องกำรจัดทำ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
งบประมำณทีค่ ำนึงถึงควำม
64
เสมอภำคระหว่ำงเพศและวัย
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
(Gender and Age
Responsive Participatory
Budgeting: GRPB) ไปสู่กำร
ปฏิบัติทเี่ ป็นรูปธรรม

184,800 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

MS1.3

-

ปี 65

ปี 65

ปี 65

ขยะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
2. เพือ่ ให้ประชำชนเกิดสำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจติ
สำธำรณะ
3. เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน สร้ำง
สิ่งแวดล้อมทีด่ ี และเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงำนอื่น

1. วิเครำะห์ข้อจำกัดในกำร
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
เข้ำถึงกระบวนกำรนโยบำย
65
ด้ำนสิ่งแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพืน้ ทีศ่ ึกษำ
2. สังเครำะห์ข้อเสนอกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ภำคประชำชนในนโยบำย
สิ่งแวดล้อมของพืน้ ทีก่ รณีศึกษำ

ปี 65

เงินได้รำยได้อื่น

COVID-19

เงินได้รำยได้อื่น

เงินได้รำยได้อื่น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0102021

21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจต่อหน่วยงานต่าง ๆ และการ
ยกระดับการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ ทรำบควำมคิดเห็นและ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
ระดับควำมพึงพอใจของ
65
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ
และกำรทำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ
2. เพือ่ ได้ข้อมูลผลกำรสำรวจ
สำหรับนำไปใช้ประกอบกำรวัด
ระดับกำรให้บริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน (People’s Audit)
3. เพือ่ นำเสนอควำมคิดเห็น
ของประชำชนต่อผู้เกี่ยวข้อง
สำหรับนำไปใช้พฒ
ั นำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้มี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

2,000,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

BR0102022

22. โครงการแนวทางการเสริมสร้างความ
เสมอภาคระหว่างเพศ กรณีศึกษาการ
ประยุกต์ใช้ GRB กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (A guide for strengthening
gender equality: a case study of
applying gender responsive
budgeting implementation to
local government)

1. พัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณที่
65
คำนึงถึงควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ (GRB) ไปสู่กำรปฏิบัติ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ทักษะกำรจัดทำงบประมำณ
และแผนพัฒนำทีค่ ำนึงถึงควำม
เสมอภำคระหว่ำงเพศ เพือ่ ลด
ควำมเหลื่อมล้ำและสร้ำงควำม
เป็นธรรมในสังคม

-

เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3

-

BR0102023

ผลักดันให้ชุมชนพัฒนำควำม
23. โครงการนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
เข้มแข็งและลดควำมเหลื่อมล้ำ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความ
64
เหลื่อมล้า เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยกำรใช้นวัตกรรมชุมชน
ที่ยั่งยืน หลังวิกฤติการณ์ COVID-19

500,000 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

MS1.3

-

6. สานักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

BR0102024

24. โครงการจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบาย
และนวัตกรรมทางสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำระบบสวัสดิกำรและ
นวัตกรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

1,654,400

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2

-

7. กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย

BR0102025

25. โครงการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาตาบล

มีกำรบูรณำกำรจัดทำ
แผนพัฒนำตำบล จำนวน
7,036 ตำบล (ดำเนินกำรไตร
มำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

39,405,600

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2

-

เครือข่ำยแรงงำนได้รับกำร
26. โครงการสนับสนุนและสร้างการมี
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
ส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการ ปลูกฝังค่ำนิยมไม่ทนทุจริตและ
64
ร่วมเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำร
ทุจริต “ดวงตาแรงงาน”

1,785,600

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

MS1.3

-

MS1.3

-

8. สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน BR0102026

ปี 65

เงินได้รำยได้อื่น

ทุจริตในระดับพืน้ ที่ และ
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
ได้รับเพือ่ ป้องกันกำรทุจริตใน
ระดับพืน้ ทีต่ ่อไป

9. กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

BR0102027

10. สานักงานกิจการยุตธิ รรม
กระทรวงยุตธิ รรม

BR0102028

กำรใช้กลไกของคณะกรรมกำร 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
27. การจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล บริหำรงำนอำเภอ (กบอ.)
65

ยังไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอตั้งงบประมำณใน
ปี 65

คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เป็น
กลไกในกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

28. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทา มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารงานยุตธิ รรม บริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ
64
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569) ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2569)
เป็นแนวทำงกำรบริหำรและ
พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล
โดยคำนึงถึงประชำชนและ
ผลประโยชน์ของกำรพัฒนำ
ประเทศเป็นสำคัญ

2,625,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

11. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติ คนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

BR0102029

29. การจัดทาแผนงานสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดับชาติ

คนพิกำร องค์กรคนพิกำร
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน / ผลผลิต :
ประเด็นสมัชชำเครือข่ำยคน
พิกำรระดับชำติทจี่ ะนำมำ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวติ คน

12. สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ

BR0102030

30. โครงการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล
พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ ใช้
65
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

BR0102031

31. โครงการสารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตาม
มาตรการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ ใช้
65
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

13. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

BR0102032

32. โครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้าน 1. พืน้ ทีด่ ำเนินกำรสำรวจ จับ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
ทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำมอง และแจ้งเบำะแส อย่ำง
64

14. สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

BR0102033

33. โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์
ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

15. กรมประชาสัมพันธ์

BR0102034

34. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมี
ส่วนร่วมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข

BR0102035

16. สานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

1,500,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

ยังไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

ยังไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.3

-

ปี 65

ปี 65

28,237,100

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2

-

1. เพือ่ ดำเนินกำรให้เป็นไป 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
ตำมรัฐธรรมนูญแห่ง
64
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
ทีบ่ ัญญัติให้ “รัฐต้องส่งเสริม
และให้ควำมรู้แก่ประชำชนถึง
อันตรำยทีเ่ กิดจำกกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบทัง้ ใน
ภำครัฐและภำคเอกชน และ
จัดให้มีมำตรกำรและกลไกทีม่ ี
ประสิทธิภำพเพือ่ ป้องกันและ
ขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด
รวมทัง้ กลไกในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกันเพือ่ มีส่วน
ร่วม ในกำรรณรงค์ให้ควำมรู้
ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแสโดย
ได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ
ตำมทีก่ ฎหมำยบัญญัติ”
2. เพือ่ ให้หน่วยงำนภำครัฐ
และภำคประชำสังคมเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจน
ร่วมเฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแส
กรณีพบเห็นกำรกระทำอัน
อำจจะก่อให้เกิดกำรทุจริตใน
ภำครัฐ

2,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4

-

จำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ทเี่ ผยแพร่สู่สำธำรณะ
จำนวน 647 ครั้ง (ตอน/
สปอต/ครั้ง/เรื่อง)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

1,000,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4

-

35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยุคใหม่

จำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ทเี่ ผยแพร่สู่สำธำรณะ
จำนวน 538 ครั้ง (ตอน/
สปอต/ครั้ง/เรื่อง)

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65

3,756,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.4

-

BR0102036

36. การพัฒนาเครือข่ายผู้นาอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพให้ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
ประชำชนเกิดกำรร่วมกลุ่มและ
64
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

MS1.3

-

BR0102037

37. การสร้างความเสมอภาคและขยาย ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพให้ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
โอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพื่อให้เกิด ประชำชนเกิดกำรร่วมกลุ่มและ
65
มีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
ความเท่าเทียม

MS1.3

-

น้อยจังหวัดละ 3 อำเภอ รวม
ไม่น้อยกว่ำ 231 อำเภอ
2.จำนวนประชำชนทีเ่ ข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 11,995
คน

คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

ปี 65

1,350,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

5,614,500 เสนอขอตั้งงบประมำณใน
ปี 65

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ระยะเวลา
ของโครงการ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ

กรณีเป็นการ
ส่งผลต่อ
ดาเนินการตาม
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับเดิม)
MS x.x
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0102038

38. การบริหารจัดการสื่อโซเซียลมีเดีย
และสื่อออนไลน์ ด้วยแพลตฟอร์มข้อมูล
การคุ้มครองผู้บริโภค ของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB
Connect Social)

พัฒนำดิจทิ ัลแพลตฟอร์ม
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
(OCPB Connect Social) เพือ่
65
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำร
กับประชำชนผ่ำนสื่อโซเชียล
มีเดียและสื่อออนไลน์ ของ สคบ.

17. กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม

BR0102039

39. การดาเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบกับความเป็นอยู่ของ
ประชาชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้
64
มีส่วนร่วมและรับรู้แนวทำงกำร
ดำเนินกำรก่อสร้ำง

18. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

BR0102040

40. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
เพื่อดุแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

กระตุ้นกำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพืน้ ที่,เพิม่ อำชีพ
นักบริบำลขึ้นในพืน้ ที,่ ให้
ผู้สูงอำยุทมี่ ีภำวะพึง่ ได้รับกำร
ดูแลทีด่ ีในทุกๆด้ำน

BR0102041

41. โครงการส่งการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
42. โครงการรับและพิจารณาวินิจฉัยคา
ร้อง (ตามมาตรา 123)

ส่งเสริมและพัฒนำ
ประสิทธิภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64
ดูแลให้กำรคุ้มครองแรงงำนใน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
กรณีนำยจ้ำงฝ่ำฝืน หรือไม่
64

8,543,200

BR0102043

43. โครงการการดาเนินการให้สถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คน
ขึ้นไป รายงานสภาพการจ้างและสภาพ
การทางาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11)

เพือ่ ให้กำรใช้กฎหมำยคุ้มครอง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
แรงงำนมีประสิทธิภำพและ
64
ครอบคลุมแรงงำนทีม่ ีอยู่
ทัง้ หมด จึงกำหนดให้นำยจ้ำง
ทีม่ ีลูกจ้ำงตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
ยื่นแบบแสดงสภำพกำรจ้ำง
และสภำพกำรทำงำน โดยให้
นำยจ้ำงสำรวจตนเองและยื่น
แบบแสดงสภำพกำรจ้ำงและ
สภำพกำรทำงำนต่ออธิบดีหรือ
ผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยภำยใน
เดือนมกรำคมของทุกปี

BR0102044

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถาน
กำรรับบริกำร
ประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ดว้ ยระบบทวิภาคี

BR0102045

19. กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

20. กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน

15,000,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน

MS1.2

-

MS1.3

-

MS1.3

-

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4

-

800,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2

-

1,551,600

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2

-

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

687,920

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้คาปรึกษา
แนะนา และติดตามเฝ้าระวังปัญหาความ กำรรับบริกำร
ขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

90,500

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4

-

BR0102046

46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ
(Model) ที่เหมาะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

197,320

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3

-

BR0102047

47. โครงการพัฒนาระบบดิจทิ ัลแหล่ง
บริการจัดหางานอิสระ
48. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรให้บริกำรจัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

MS1.2

-

MS1.4

-

BR0102042

BR0102048

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย.
64

ปี 65

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

-

1,080,586,000 เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

ปฏิบัติตำมกฎหมำยเกี่ยวกับ
สิทธิทลี่ ูกจ้ำงได้รับเงิน อย่ำง
หนึง่ อย่ำงใด กฎหมำยจึง
กำหนดรับรองสิทธิของลูกจ้ำง
ทีป่ ระสงค์จะให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรบังคับตำม
สิทธิของตน โดยมีกรอบของ
กฎหมำยบัญญัติไว้เพือ่
คุ้มครองสิทธิ ของลูกจ้ำงทีจ่ ะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำรทำงำน
หรือเงินอื่นใดตำมสิทธิของตน
ทีพ่ งึ ได้รับตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม

สื่อสำรกับประชำชนในด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

12,000,000 เสนอขอตั้งงบประมำณใน
ปี 65

-

โครงกำรทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ประชาชนมีความปรองดองสมานฉันท์และความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
2. สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

BR0103

3. สถำบันพระปกเกล้ำ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เตรียมความพร้อในการดาเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

ก.พ. - มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีชดุ ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

ศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา และรากเง้าของปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งขึน้ ในประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกีย่ วข้องกับประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็นต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีช่องทางออนไลน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเห็นต่อการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

จัดทาข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทุกช่องทางที่เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเห็น

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

วิเคราะห์ กลั่นกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง
จัดทารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
พร้อมแนวทางการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65
มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

นารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลือ่ นและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสูก่ ารปฏิบัติ

ก.ย. - ต.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ

ก.ย. - ต.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในการดาเนินการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี

ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธ์ขอ้ เสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสือ่ สาร

พ.ย. - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง

พ.ย. - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์

พ.ย. - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

ก.ย. 65

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และ influencers
พ.ย. - ธ.ค. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS3.1
MS3.2

MS2.1
MS2.2

MS1

MS4.1
MS4.2
MS4.3

MS6.1
MS6.2

MS5

MS6

MS7.1
MS7.2
MS7.3

MS7
MS3 MS4
** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
MS2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อให้เกิด
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

(1) ได้ข้อเสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำรสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท์ของประชำชน
2) ประชำชนมีควำม
ตืน่ ตัวต่อกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดองเกิด
บรรยำกำศแห่งกำร
ปรองดองผ่ำนกำรมีส่วน
ร่วมทุกฝ่ำยควำมขัดแย้ง
ในสังคมไทยลดลง
เพื่อให้สังคมและ
ประชำชนไทยเกิดควำม
สมำนฉันท์ปรองดอง
อย่ำงยัง่ ยืน

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

12,620,000 บำท

*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่กำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

เสนอขอตัง้
งบประมำณในปี 65

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x
MS2.1 - 2.2
MS3.1 - 3.2
MS4.1 - 4.3
และ
MS7.1 -7.3

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ(Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีกระบวนการการคัดเลือกผูม้ ีความรู้ความสามารถ ซือ่ สัตย์สจุ ริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาเป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองทีป่ ระชาชนมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

-

BR0104

-

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ลาดับ

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกีย่ วกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)
รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกีย่ วข้องในทางการเมือง
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกีย่ วข้องในทางการเมือง
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกีย่ วข้องในทางการเมือง
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู
ค
้
วามเข้
า
ใจเกี
่
ย
วกั
บ
การเลื
อ
กตั
้
ง
ระดั
บ
ท้
อ
งถิ
่
น
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
ระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การทางานของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
การเพิ่มสมาชิกพรรคการเมือง
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)
การเพิ่มสาขาพรรคการเมือง
การเพิ
ม
่
ตั
ว
แทนพรรคการเมื
อ
งประจ
าจั
ง
หวั
ด
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 6.5 (MS6.5)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
ระบบการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวน
เป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1 MS2 MS3 MS4
MS5 MS6 MS7

MS1 MS2 MS3 MS4
MS5 MS6 MS7

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายดาเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X02

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

34,285,500

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1-MS5.2

ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
ธ.ค. 64 - ส.ค. 65
พลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

14,706,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2

ด้านการเมือง

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
ม.ค. 64 - ก.ย. 64
พรรคการเมืองของประชาชน
และมีวฒ
ั นธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

28,291,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
และ MS7.1

ด้านการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

9,300,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS6.1-MS6.2

ด้านการเมือง

มี.ค. 65 - ก.ค. 65

4,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.2

ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์
ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างสร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกกิจกรรม
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง
ประจาปี 2565

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

12,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.5
และ MS7.1

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X05 5. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต.ค. 63 - มิ.ย. 64
ตาบล (ศส.ปชต.)
ที่ถูกต้องเกีย่ วกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกตั้ง

8,757,500

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
และ
MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ประชาชนเห็นความสาคัญและ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
คุณค่าของการเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธิปไตย/หมู่บ้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขาย
เสียง (หมู่บ้านพลเมืองดีวถิ ี
ประชาธิปไตย) ทาให้การ
เลือกตั้งเกิดความสุจริต โปร่งใส
และเที่ยงธรรม

281,186,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
และ
MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

141,240

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2
และ
MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองในสถานศึกษา ม.ค. 65 - ก.ย. 65
มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่ วกับวิถีชีวติ ประชาธิปไตย
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
และการเป็นพลเมืองคุณภาพ

15,616,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
และ
MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารตาม
ด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (Architype)
สถานการณ์

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เป็น 1) พัฒนาบุคลากรของพรรค
ระบบการเลือกตั้งที่ดี
การเมือง (หลักสูตร พตส. 13)
2) เสริมสร้างความรู้เกีย่ วกับ
การเงินและบัญชีของพรรค
การเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65

21,295,700

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1-MS2.3
และ
MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นต้น

วิธกี ารสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง
วิธกี ารสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ของพรรคการเมือง
1) หลักสูตรแกนกลาง
2) วิทยากรหลัก
3) วิทยากรขยายผล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

7,421,700

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

ด้านการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65

7,421,700

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64

4,180,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2
และ MS7.1
MS5.1-MS5.2
และ MS7.1
MS1.1-MS1.2

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตสานึกความเป็น
พลเมืองดีวถิ ีประชาธิปไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65

18,220,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
และ
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

(primary election) ของพรรคการเมือง

BR0104X09 9. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education)

ด้านการเมือง
ด้านการเมือง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบ
โครงการ

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

สานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

BR0104X10 10. โครงการสร้างจิตสานึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
วงเงินงบประมาณ
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

ที่มาของ
งบประมาณ

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย ตามแผนการปฏิรูป
(ได้มากกว่า 1) ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง
MS x.x

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ที่ถูกต้องเกีย่ วกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดีของการนาวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

51,388,600

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
MS3.1-MS3.2
และ
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ที่ถูกต้องเกีย่ วกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข
ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างที่ดีของการนาวิถี
ประชาธิปไตยไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน

69,603,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
MS3.1-MS3.2
และ
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

ต.ค. 63 - ม.ค. 64

1,600,000

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2

ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับสื่อ ข้อมูล
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถี
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

ม.ค. 65 - ก.ค. 65

3,325,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2

ด้านการเมือง

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การเมือง

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพือ่ การปฏิรปู ประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานข้อมูลเชิงประจักษ์และเชิงวิชาการ มีความโปร่งใสและมีการประเมินผบกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สถาบันพระปกเกล้า

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

1. กระทรวงมหาดไทย

BR0105

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. ศูนย์พฒ
ั นาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า
5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเี อส (Thai PBS)
7. กรมประชาสัมพันธ์
8. บริษทั อสมท จากัด (มหาชน)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

ช่วงระยะเวลา **
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

เม.ย 64 - มี.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - มิ.ย 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

การจัดทาหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ก.ย 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการสือ่ สารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

ผลิตสื่อวีดีโอ วีดีทัศน์ โครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท สื่อมวลชน และช่องทางทีเ่ หมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จัดกระบวนการเพือ่ รับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับโครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนือ้ หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือข่ายการทางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและสื่อมวลชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธกี าร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาทีแ่ ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้ นี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธกี ารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS2.2

MS2.1

MS1

MS3.1 MS3.2

MS2

MS3, MS4

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้ว
เสร็จ

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน ***

กรณีเป็นการดาเนินการ
ส่งผลต่อ
ตามแผนการปฏิรปู
เป้าหมายย่อย
ประเทศ (ฉบับเดิม)
(ได้มากกว่า 1)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง
MS x.x

เป้าหมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

โครงการวิจัยออกแบบและจัดทาชุด
ความรู้สาหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

โครงสร้าง เนือ้ หา
บทบาทสาคัญของ
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64

7,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ

MS1

โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64

3,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ

MS1

ผลิตชุดความรู้สาหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศ

ชุดความรู้สาหรับการ
ร่างรัฐธรรมนูญเพือ่
การปฏิรูปประเทศ

ต.ค 64 - มี.ค 65

1,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ

MS1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x01

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x02

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105x03

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X04

ผลิตสือ่ การปรับปรุงโครงสร้างและ
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

ผลิตสื่อวีดโี อ วีดที ัศน์
เพื่อเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุดคูม่ ือ
อบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,049,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.1

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X05

จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง ความคิดเห็นและ
โครงสร้างและเนือ้ หาของรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับ
กระบวนการร่าง
เพื่อการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65

2,892,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS3.1 และ
MS3.2

อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
วิทยากรกระบวนการ
ความเห็น
เพือ่ รับฟังความ
การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้ หาของ คิดเห็นฯ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65

5,529,500 เสนอขอตัง้ งบประมาณ

MS2.2 และ
MS3.2

(พิจารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความจาเป็น)

(พิจารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความจาเป็น)
(พิจารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความจาเป็น)

ในปี 65

ในปี 65

รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง
เนือ้ หาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

สถาบันพระปกเกล้า

BR0105X06

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ในปี 65

