
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

2. กำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ
 BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและ

การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทลั 
(รวม 124 โครงการ)

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลัส าคัญของภาครัฐ
ทีม่ีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทัง้ใน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน
 และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลัทีส่ร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันทีซ่ึ่งตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของประชาชน
และภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟืน้ตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการ
น้ า (4) ด้านการทอ่งเทีย่ว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร
 วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจทีเ่กิดขึ้นใหม่ 
(Startups)
3. ภาครัฐพฒันาสู่การเปน็องค์กรขีดสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ทีแ่ปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วและ
เปน็พลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เปน็ภาครัฐเพือ่ประชาชนและขับเคล่ือนโดย
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่าง
แทจ้ริง 
4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ

65 โครงกำร 6,699.867 ล้ำนบำท 37 โครงกำร  3,285.119 ล้ำนบำท ม ี6 โครงกำร แต ่2 โครงกำรไมไ่ดร้ะบุ
งบประมำณ
1. โครงกำรบรูณำกำรขอ้มลูดำ้นสุขภำพ
กลำงแหง่ชำต ิใหค้รอบคลุมกำรใชง้ำนใน
ระบบดจิิทลั
2. โครงกำรพัฒนำระบบใบรบัรองแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงกำรพัฒนำและบรหิำรจัดกำรระบบ
บตัรสุขภำพ เพ่ือตดิตำมและประเมนิควำม
เสี่ยงตอ่โรคตดิเชือ้โควิด-19 ในกลุ่มนักเดนิ
ทำงเขำ้ – ออกประเทศไทย (สพร.)
4. โครงกำรระบบจัดกำรขอ้มลูกำรรบัวัคซีน
โควิด 19  (ไมร่ะบ ุงปม.)
5. โครงกำรระบบฐำนขอ้มลูกำรประเมนิ
มำตรฐำนทกัษะขอ้มลูมหตัและสนับสนุนกำร
พัฒนำขดีควำมสำมำรถของขำ้รำชกำรและ
บคุลำกรภำครฐั (ไมร่ะบ ุงปม.)
6. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอรม์กลำงขอ้มลู
ดำ้นสวัสดกิำร (Welfare Platform) (สพร.)

57.187 ล้ำนบำท

 BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน
ภาครัฐใหม้ีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ
เปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์

1.มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และกรม และลดสถานะความเปน็นิติบคุคลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดท าร่าง
กฎหมายเพือ่รองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิติัและขั้นตอนใหบ้รรลุ
ตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่าง
กฎหมายหรือระเบยีบทีส่ามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ทีม่ีความจ าเปน็ ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทัง้การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัด
ส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
4. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐทีม่ีความสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนและบริบททีเ่ปล่ียนแปลงไป รวมทัง้มีหน่วยงานน าร่องเพือ่เปน็
ตัวอย่างในการพฒันาต่อยอดในอนาคต
5. มีแนวทางการปฏบิติังานนอกสถานทีต้ั่ง (Work From Anywhere)ทีร่องรับชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบนัและลักษณะงานขององค์กร
6. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
จัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

2 ล้ำนบำท 3 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

13 ล้ำนบำท ไม่มี

 BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากร
บคุคลภาครัฐ สู่ระบบเปดิเพือ่ใหไ้ด้มา
และรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมี
ความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลัก
คุณธรรม

1. มีการพฒันาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบคุคลในรูปแบบดิจิทลั
2. มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ละความสัมพนัธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ประจ า 
3. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 
4. มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและ
สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทัง้หมด
5. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐทีส่นับสนุนใหเ้กิดการหมุนเวียน 
สับเปล่ียน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใหข้้าราชการไปปฏบิติังานทีห่น่วยงานอื่น 
(Secondment) และการบรรจุบคุคลทีม่ีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่
ระบบราชการ (Lateral Entry)
7. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
8. มีการพฒันาความรู้และทกัษะของบคุลากรภาครัฐเพือ่รองรับการท างานภายใต้ภาวะ
วิถีชีวิตใหม ่
9. มีการศึกษาเพือ่พฒันาบทบญัญัติเกี่ยวกับการจัดระเบยีบบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ

3 โครงกำร 
จำก 1 หน่วยงำน

19.881 ล้ำนบำท 3 โครงกำร 
จำก 1 หน่วยงำน

24.776 ล้ำนบำท ไมม่ี -

 BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการในระดับพืน้ที ่โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

1. มีกลไกการท างานทีบ่รูณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพืน้ที ่
2. จังหวัดมีการพฒันารูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

1.739 บำ้นบำท 1 โครงกร
จำก 1 หน่วยงำน

1.277 ล้ำนบำท ไม่มี

 BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ และการเบกิจ่ายเงินเพือ่ใหเ้กิด
ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก
การทจุริต

1. พฒันาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัในทกุขั้นตอน
2. ก าหนดแนวทางปฏบิติัในการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพนังบประมาณใหร้วดเร็ว
คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏบิติัและวางระบบการตรวจสอบทีมุ่่งผลสัมฤทธิ์ เพือ่ใหก้าร
ใช้จ่ายงบประมาณประจ าปสีามารถแก้ปญัหาของประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ได้ทนัต่อเหตุการณ์
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง
4. ก าหนดกลไกการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทจุริต
5. เพิม่ขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการ
ปอ้งกันการทจุริตด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

5 โครงกำร
1 หน่วยงำน

107.190 ล้ำนบำท 2 โครงกำร 
1 หน่วยงำน

102.651 ล้ำนบำท ไมม่ี -

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

ปรบัเปลี่ยนรปูแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐัไปสู่ดจิิทลั

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

มีการพฒันาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 2. ภาครัฐมีดิจิทลัแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ ่(Big 
data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลั
ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซ่ึงตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและ
การสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการทอ่งเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจาย
สินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)

ก.ย.-65

มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน 
Government cloud service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพฒันา จัดบริการ และอ านวยความสะดวกประชาชนและ
ผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการพฒันาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services) 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 5 
ด้านส าคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขีดสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตาม
บริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเปน็พลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เปน็ภาครัฐเพ่ือ
ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแทจ้ริง

ก.ย.-65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบรหิารราชการแผ่นดนิ

BR0201
          1. ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถึง และไดร้บับรกิารรวมถึงขอ้มลูดจิิทลัส าคัญของภาครฐัทีม่คุีณภาพ โดยสะดวก รวดเรว็ เสียค่าใชจ้่ายน้อย และ
ตรงตามความจ าเปน็ทัง้ในสภาวการณป์กตแิละฉกุเฉนิเรง่ดว่น
          2. ภาครฐัมดีจิิทลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และบรกิารดจิิทลั รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ ่(Big data)  ส าหรบัการตดัสินใจ 
การบรหิารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตามประเมนิผลบนระบบนิเวศดา้นดจิิทลัทีส่รา้งความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรบัระหว่างกัน
ทีซ่ึ่งตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละมงีานท า (2)
 ดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดา้นเกษตรและการบรหิารจัดการน้ า (4) ดา้นการทอ่งเทีย่ว และ (5) ดา้นการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรบั
เกษตรกร วิสาหกิจชมุชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจทีเ่กิดขึน้ใหม ่(Startups)
          3. ภาครฐัพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสูงเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่างคล่องตวัตามบรบิทและสภาวการณท์ี่
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเรว็และเปน็พลวัตในยุคชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) เปน็ภาครฐัเพ่ือประชาชนและขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการและการมสี่วนรว่มของ
ภาคเอกชน สังคม ชมุชน และประชาชน อย่างแทจ้รงิ 
         4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มคีวามเชือ่มัน่และไว้วางใจในการท างานของภาครฐั

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ / 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ / ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข / ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี / ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.) / ส ำนักงำน ก.พ. / ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ / ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำ
แหง่ชำติ / ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ / กรมเจรจำกำรค้ำระหวำ่งประเทศ / กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ / กรมกำรจัดหำงำน / กรมกำร
ท่องเที่ยว / กรมกำรปกครอง / กรมประชำสัมพนัธ ์/ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหวำ่งประเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพวิเตอร์แหง่ชำติ  (NECTEC) / 
ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / บริษทั โทรคมนำคมแหง่ชำติ จ ำกัด / สถำบนัคุณวฒิุวชิำชีพ (องค์กำรมหำชน) / สถำบนัวจิัยและพฒันำอัญมณีและ
เคร่ืองประดับแหง่ชำติ (องค์กำรมหำชน) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ / ส ำนักงำนพฒันำธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ / ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) / 
ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ / ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ / กำรท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย และ หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลัส าคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว 
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

ก.ย.-65

มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 4. ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ ก.ย.-65

มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไวว้างใจ และการยอมรับระหวา่งกัน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
มีโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐรวมทั้งการพฒันาต้นแบบ (Sandbox) ของการน าเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3) มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
เป้าหมายย่อยที่ 4.4 (MS4.4) มีการส่ือสารประชาสัมพนัธอ์ย่างต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สพร./ก.พ.ร./สพธอ. BR0201X01 โครงกำรจัดท ำแนวทำง 
มำตรฐำนและ
ขอ้เสนอแนะกำรพฒันำ
รัฐบำลดิจิทัล (Digital 
Government 
Transformation)

- ขอ้เสนอแนะเชงินโยบำยเพื่อยกระดับควำม
พร้อมรัฐบำลดิจิทัล 1 เร่ือง
- มำตรฐำน ขอ้ก ำหนด หลักเกณฑ์ แนวทำง 
แนวปฏบิัติ หรือคู่มือส ำหรับกำรพฒันำ
รัฐบำลดิจิทัล 1 เร่ือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,238,000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 1.1  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สสช. BR0201X02 โครงกำรจัดท ำบัญชี
ขอ้มูลภำครัฐ 
(Government Data 
Catalog)

เพื่อให้ประเทศมีบัญชขีอ้มูลที่ส ำคัญ จำก
หน่วยงำนในส่วนกลำงระดับกรมและส่วน
ภมูิภำคในระดับจังหวดั และลงทะเบียนใน
ระบบบัญชขีอ้มูลภำครัฐส ำหรับให้บริกำร
ขอ้มูลแกห่น่วยงำนต่ำงๆ ในกำรวเิครำะห์กำร
ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำแผนงำน / 
โครงกำรพฒันำประเทศทุกระดับ

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65
งบประมำณป ี63-64 (เงิน

เหลือจ่ำยป ี2563 จ ำนวน 20
 ล้ำนบำท)

งบประมำณป ี65 (ขอ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ 2565 จ ำนวน 

44.6238 ล้ำนบำท)

64.6238 ล้ำนบำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สป.สธ. BR0201X03 โครงกำรบูรณำกำร
ขอ้มูลด้ำนสุขภำพกลำง
แห่งชำติ ให้ครอบคลุม
กำรใชง้ำนในระบบดิจิทัล

บัญชชีดุขอ้มูลสำรสนเทศสุขภำพ (Health 
Information Standards & Data 
Catalogue)
- กลุ่มโรค NCD 
- ผลตรวจห้อง LAB 
- กลุ่มโรคติดต่อรุนแรง
- ระบบบริกำรปฐมภมูิ

2564 - 2565 10 ล้ำนบำท ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ

กลำงเพิ่มเติม

MS 1.1 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศสุขภำพ

สศก. BR0201X04 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ภำครัฐ (แผน DG)

ฐำนขอ้มูลกำรเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีขอ้มูลในมิติต่ำง ๆ ครบถว้น
ยิง่ขึ น

ม.ค. - ก.ย. 64 41.5900 ล้ำนบำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 1.1

สพร. BR0201X05 โครงกำรศูนยก์ลำง
ขอ้มูลเปิดภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำรเปิดเผยและ
ใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูล 
(Open Data) (สพร.)

จ ำนวนระบบเชือ่มโยงขอ้มูลเปิดของ
หน่วยงำนรัฐ มำยงัศูนยก์ลำงขอ้มูลเปิดภำครัฐ
 (Open Data Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 1.1  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

NECTEC BR0201X06 โครงกำรวจิัยกำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพ
แพลตฟอร์มส ำหรับ
ให้บริกำรขอ้มูลเปิด
ภำครัฐ (Open 
Government Data 
Platform: Open-D)

เวบ็ไซต์ศูนยก์ลำงขอ้มูลเปิดภำครัฐที่ได้รับกำร
เพิ่มประสิทธภิำพ ปัจจุบันมีกำรพฒันำร่วมกบั
 สพร.  และหน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้
ประโยชน์ และจะพฒันำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรใชง้ำนมำกขึ น

พ.ย. 63 - ธ.ค. 64 3,950,000                เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 1.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : ระบบ
ข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกนั กำ้วสู่
รัฐบำลดิจิทัล

สทนช. BR0201X07 โครงกำรจัดท ำระบบ
วเิครำะห์เชงิ
อตุุนิยมวทิยำ-อทุก
วทิยำและบริกำรขอ้มูล
เปิดด้ำนทรัพยำกรน  ำ

มีระบบบัญชขีอ้มูลเปิดทรัพยำกรน  ำด้ำน
อตุุนิยมวทิยำ-อทุกวทิยำ

ม.ค. - มิ.ย. 64 30,000,000              MS 1.1 

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (เปา้หมายย่อยที่ 1 และ 2)

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

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

ชว่งระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1,2,3,4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สป.กก. BR0201X08 กำรยกระดับขอ้มูล
ดิจิทัลเพื่อกำรท่องเที่ยว
และบริกำรของไทยให้
เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

เพื่อยกระดับขอ้มูลดิจิทัลที่เกีย่วกบักำร
ท่องเที่ยวและบริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำมขอ้ก ำหนด
หรือขอ้แนะน ำขององค์กรระหวำ่งประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 10,000,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1

สพร. BR0201X09 โครงกำรพฒันำทักษะ
กำรใชง้ำนนวตักรรม
ขอ้มูลตำมแผนพฒันำ
รัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Data 
Innovation for Digital 
Government 
Development Plan)

(1) มีผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมกบัสถำบันนวตักรรม
และธรรมำภบิำลขอ้มูล 1,000 คน
(2) มีจ ำนวนผู้เขำ้ถงึชอ่งทำงออนไลน์ (Page 
View และ/หรือ Engagement) 100,000 รำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,245,800 เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1  

กรมกำรจัดหำงำน BR0201X10 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
ให้บริกำรจัดหำงำน 
(Job Demand Open 
Platform)

1. เพื่อพฒันำ Job Matching Platform 
รวบรวมควำมต้องกำรแรงงำน โดยน ำ
เทคโนโลยปีัญญำประดิษฐ์ (AI) มำใชใ้นกำร
เพิ่มประสิทธภิำพในกำรจับคู่งำน
2. เพื่อพฒันำระบบกำรขึ นทะเบียนและ
รำยงำนตัวผู้ประกนัตนกรณีวำ่งงำนผ่ำนระบบ
 e-Service 
3. เพื่อพฒันำระบบกำรใชสิ้ทธิ์/รับสิทธิค์น
พกิำร ผ่ำนระบบ e-Service
4. เพื่อพฒันำระบบศูนยบ์ริหำรจัดกำรขอ้มูล
กลำงกรมกำรจัดหำงำน เพื่อยกระดับกำร
ให้บริกำร e-Service ของกรมกำรจัดหำงำน
ผ่ำน Single Sign on

พ.ค.2563 - พ.ค.2564               31,053,400 งบประมำณปี 2563 MS 2.1

กรมกำรจัดหำงำน BR0201X11 โครงกำรพฒันำระบบ
ดิจิทัลแหล่งบริกำร
จัดหำงำนอสิระ

เพื่อพฒันำระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็น
แหล่งบริกำรหำงำนอำชพีอสิระรองรับขอ้มูล
อำชพีอสิระใหม่ๆ โดยจัดท ำเป็นฐำนขอ้มูล 
Demand Supply ด้ำนแรงงำนนอกระบบ
เพื่อน ำไปสู่กำรจ้ำงงำนและสร้ำงโอกำสใน
กำรประกอบอำชพีให้แกป่ระชำชนมีงำนท ำ
ถว้นหน้ำทุกชว่งวยั (Full Employment)

งบประมำณ ปี 2565 ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับ ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

MS 2.1

สป.สธ BR0201X12 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มหลักระบบ
สุขภำพแห่งชำติ 
(National Digital 
Health Platform) 
เชือ่มโยงขอ้มูลในระบบ
สุขภำพให้พร้อมใช้

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภำพแห่งชำติ 
(National Digital Health Platform) ของ
ประเทศไทย

2564 - 2565 1990.114 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.1 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศสุขภำพ

สป.สธ BR0201X13 โครงกำรพฒันำระบบ
ใบรับรองแพทย์
อเิล็กทรอนิกส์

ลดโอกำสกำรปลอมแปลงใบรับรองแพทย ์
เพิ่มประสิทธภิำพควำมรวดเร็วในกำร
ตรวจสอบใบรับรองแพทยใ์ห้แกห่น่วยงำน
ต่ำงๆ เชน่ กำรจัดหำงำน กรมกำรขนส่ง 
สถำนประกอบกำร

2564 - 2565 10 ล้ำนบำท ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ

กลำงเพิ่มเติม

MS 2.1 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศสุขภำพ

สป.สธ BR0201X14 โครงกำรเพิ่มคุณภำพ
ระบบคืนขอ้มูลสุขภำพ
ส่วนบุคคลผ่ำนแอป
พลิเคชนั H4U (Health 
for You)

ประชำชนมีโมบำยแอปพลิเคชนั H4U เป็น
เคร่ืองมือเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ขอ้มูลประวติั
สุขภำพของตนเองและของบุคคลในควำมดูแล
ได้ตำมควำมจ ำเป็นตลอดเวลำอยำ่งปลอดภยั

2564 - 2565 20 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.1 และ MS 2.3 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศสุขภำพ

สป.สธ BR0201X15 โครงกำรพฒันำระบบ 
ERP เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน
โรงพยำบำล (น ำร่อง)

ฐำนขอ้มูลกลำงสนับสนุนระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในภำคสุขภำพและ
สำธำรณสุขของประเทศ

2564 - 2565 80 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.1 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศสุขภำพ

สพร. BR0201X16 โครงกำรพฒันำและ
บริหำรจัดกำรระบบ
บัตรสุขภำพ เพื่อ
ติดตำมและประเมิน
ควำมเส่ียงต่อโรคติดเชื อ
โควดิ-19 ในกลุ่มนักเดิน
ทำงเขำ้ – ออกประเทศ
ไทย (สพร.)

จ ำนวนระบบบัตรสุขภำพ (Digital Health 
Passport) เพื่อติดตำมและประเมินควำม
เส่ียงต่อโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 (ได้รับจัดสรรงบกลำง

ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563)

27,187,000              ขอรับจัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

MS 2.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สศก. BR0201X17 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มระบบ
ทะเบียนเกษตรกรกลำง 
 (แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกร
กลำง มีขอ้มูลที่ถกูต้อง ทันสมัย สำมำรถ
ให้บริกำรได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65 10.5174 ล้ำนบำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS2.1 และ MS2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

DEPA BR0201X18 โครงกำรส่งเสริมกำร
ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล ขอ้มูล และ
ปัญญำประดิษฐ์
กจิกรรม ส่งเสริมและ
พฒันำนวตักรรมดิจิทัล
เพื่อเกษตรสมัยใหม่

ส่งเสริมกำรประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยแีละ
นวตักรรมดิจิทัลในกระบวนกำรผลิตเพื่อ
ยกระดับขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของ
เกษตรกรรำยยอ่ย และผู้ประกอบกำรธรุกจิ
เกษตรแปรรูป โดยเน้นกำรส่งเสริมในกลุ่ม
เกษตรกร พชืไร่ พชืสวน ประมง ปศุสัตว ์ 
ผู้ประกอบกำรด้ำนเกษตรอำหำรและธรุกจิ
ต่อเนือ่ง ด้ำนกำรเกษตรอตุสำหกรรม และ
เกษตรอำหำรแปรรูป

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 23,435,700.00          พรบ. 64 MS 2.1

สป.กก. BR0201X19 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำฐำนขอ้มูลดิจิทัล
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพฒันำฐำนขอ้มูลกลำง 
(National Tourism Centralized 
Database for Services) จำกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง และระบบต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจิทัล
เพื่อกำรท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์ 
เป็นโครงกำรต่อยอดจำกโครงกำรพฒันำ 
Digital Tourism Platform ให้มีกำร
ให้บริกำร  MOTS Exchange Service  ที่
เชือ่มโยงขอ้มูลจำกฐำนขอ้มูลกลำงเพื่อ
บริกำรขอ้มูลด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ 
(National Tourism Centralized 
Database for Services)  มำให้บริกำรแบบ
สำธำรณะด้วยเทคโนโลย ีAPI/Web Service 
         ผลผลิต
        1) โครงสร้ำงสถำปัตยกรรมของระบบ 
ภำยใต้ฐำนขอ้มูลดิจิทัลด้ำนกำรท่องเที่ยว 
        2) โครงสร้ำงพื นฐำนทั งที่ให้บริกำร 
บริหำร และส ำรองขอ้มูล ที่สำมำรถท ำงำนได้
ควบคู่กนัไป

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 15,000,000 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

กรมกำรท่องเที่ยว BR0201X20 โครงกำร พฒันำกำร
ก ำกบัดูแลธรุกจิน ำเที่ยว
 ด้วยระบบใบส่ังงำน
มัคคุเทศก ์ระยะที่ 1 
และ 2

เวบ็ไซต์ส ำหรับกำรกรอกขอ้มลูรำยกำร น ำ
เที่ยวแบบออนไลน์ส ำหรับผู้ประกอบกำรด้ำน
กำรท่องเที่ยว และพฒันำแอพพลิเคชัน่
ส ำหรับกำรปฏบิัติงำนของ มัคคุเทศก์

ระยะที่ 1 กมุภำพนัธ ์- 
กรกฎำคม 2564

ระยะที่ 2 ตุลำคม 2564 -
 กนัยำยน 2565

 5,000,000

5,000,000

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 

2565

MS 2.1

สป.พณ. BR0201X21 ปรับปรุงระบบบริกำร
อเิล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพำณิชย ์(MOC
 e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
(Online One Stop 
Service)

ตุลำคม 2563 -
กนัยำยน 2564

13,822,800               งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 

2564

MS 2.1เป้ำหมำย:
มีระบบบริกำรอเิล็กทรอนิกส์ของกระทรวง
พำณิชย ์(MOC e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(Online One Stop 
Service) ซ่ึงประกอบด้วย ระบบบัญชี
ผู้ใชบ้ริกำรกลำงของกระทรวงพำณิชย ์(MOC
 Account), ระบบให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำน
กำรพำณิชยอ์จัฉริยะ (Chat Intelligence), 
ระบบ MOC Business Info. เชือ่มโยงขอ้มูล
สินค้ำและบริกำรในภำพรวมของกระทรวง
พำณิชย ์และระบบ MOC Statistic (BI) 
รวบรวมขอ้มูลกำรใชบ้ริกำรสถติิกำรใชง้ำน
ของประชำชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยำยขดีควำมสำมำรถของระบบบริกำร
อเิล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพำณิชย ์(MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (Online One Stop Service) เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำนทุก
ระดับ
 - เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรเขำ้ถงึบริกำรต่ำง ๆ
 โดยลดขั นตอนและอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเขำ้ถงึขอ้มูลและบริกำรซ่ึงประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใชบ้ัญชเีดียว 
(MOC Account)
 - ลดควำมซ  ำซ้อนของขอ้มูลและกำรเขำ้ถงึ
ขอ้มูลได้อยำ่งรวดเร็ว โดยเชือ่มโยงขอ้มูลกบั
ระบบงำน   
ที่เกีย่วขอ้งในด้ำนขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ต่ำง ๆ ของกรม และขอ้มูลขำ่วสำรจำก
เวบ็ไซต์ส ำนักงำนพำณิชยจ์ังหวดัทั่วประเทศ
 - ยกระดับงำนด้ำนบริกำรประชำชนด้วย
ระบบให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำนกำรพำณิชย์
อจัฉริยะ (Chat Intelligence) เพื่อให้บริกำร
ตอบขอ้สอบถำมด้ำนกำรพำณิชยใ์นรูปแบบ
อตัโนมัติเพื่อให้ค ำแนะน ำ ต่ำง ๆ แก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้อยำ่งรวดเร็ว 
ผู้บริหำร ขำ้รำชกำร และเจ้ำหน้ำที่          
ของกระทรวงพำณิชย ์สำมำรถทรำบรำยงำน
สถติิกำรใชบ้ริกำรของประชำชนในมุมมอง
ต่ำง ๆ      โดยน ำเสนอในรูปแบบ Business 
Intelligence



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สป.พณ. BR0201X22 พฒันำระบบฐำนขอ้มูล
สินค้ำเกษตรและตลำด
ดิจิทัล เพื่อกำรบริกำร
ประชำชน (Platform 
เกษตรผลิต พำณิชย์
ตลำด) ผ่ำน Mobile 
Application และ 
Website

ตุลำคม 2564 -
กนัยำยน 2565

19,745,300              งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 

2565
(อยูร่ะหวำ่งกำร
ด ำเนินกำรขอ
งบประมำณ)

MS 2.1

DEPA BR0201X23 โครงกำรทรำนฟอร์ม
ตลำดสดสู่ยคุ New 
Normal

พฒันำแพลตฟอร์มชอ่งทำงกำรขำยสินค้ำ
และกำรจัดส่งสินค้ำ Local Application 
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรวสิำหกจิขนำด
กลำง ขนำดยอ่ม และรำยยอ่ย หำบเร่ แผง
ลอย พร้อมยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้วย
กำรประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัลในกลุ่ม 
Software/Hardware/Smart Devices และ
อืน่ๆ ที่เกีย่วขอ้ง เพื่อสร้ำงควำมแขง็แกร่งใน
กำรบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรภำยในของ
ธรุกจิหรือ Operational Backbone ทำงด้ำน
เทคโนโลยดิีจิทัลให้กบัธรุกจิ SMEs

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 70,000,000              เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.1

เป้ำหมำย:
มีระบบบริกำรอเิล็กทรอนิกส์ของกระทรวง
พำณิชย ์(MOC e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(Online One Stop 
Service) ซ่ึงประกอบด้วย ระบบบัญชี
ผู้ใชบ้ริกำรกลำงของกระทรวงพำณิชย ์(MOC
 Account), ระบบให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำน
กำรพำณิชยอ์จัฉริยะ (Chat Intelligence), 
ระบบ MOC Business Info. เชือ่มโยงขอ้มูล
สินค้ำและบริกำรในภำพรวมของกระทรวง
พำณิชย ์และระบบ MOC Statistic (BI) 
รวบรวมขอ้มูลกำรใชบ้ริกำรสถติิกำรใชง้ำน
ของประชำชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยำยขดีควำมสำมำรถของระบบบริกำร
อเิล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพำณิชย ์(MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (Online One Stop Service) เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำนทุก
ระดับ
 - เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรเขำ้ถงึบริกำรต่ำง ๆ
 โดยลดขั นตอนและอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรเขำ้ถงึขอ้มูลและบริกำรซ่ึงประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใชบ้ัญชเีดียว 
(MOC Account)
 - ลดควำมซ  ำซ้อนของขอ้มูลและกำรเขำ้ถงึ
ขอ้มูลได้อยำ่งรวดเร็ว โดยเชือ่มโยงขอ้มูลกบั
ระบบงำน   
ที่เกีย่วขอ้งในด้ำนขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ต่ำง ๆ ของกรม และขอ้มูลขำ่วสำรจำก
เวบ็ไซต์ส ำนักงำนพำณิชยจ์ังหวดัทั่วประเทศ
 - ยกระดับงำนด้ำนบริกำรประชำชนด้วย
ระบบให้บริกำรค ำปรึกษำด้ำนกำรพำณิชย์
อจัฉริยะ (Chat Intelligence) เพื่อให้บริกำร
ตอบขอ้สอบถำมด้ำนกำรพำณิชยใ์นรูปแบบ
อตัโนมัติเพื่อให้ค ำแนะน ำ ต่ำง ๆ แก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้อยำ่งรวดเร็ว 
ผู้บริหำร ขำ้รำชกำร และเจ้ำหน้ำที่          
ของกระทรวงพำณิชย ์สำมำรถทรำบรำยงำน
สถติิกำรใชบ้ริกำรของประชำชนในมุมมอง
ต่ำง ๆ      โดยน ำเสนอในรูปแบบ Business 
Intelligence

เป้ำหมำย:
 - มีระบบ Platform ระบบฐำนขอ้มูลสินค้ำ
เกษตรดิจิทัลเพื่อกำรบริกำรประชำชน 
(Platform เกษตรผลิต พำณิชยต์ลำด) ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบฐำนขอ้มูลที่มีกำร
เชือ่มโยงขอ้มูลของหน่วยงำน  
ในสังกดักระทรวงพำณิชย ์และหน่วยงำน
อืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง, มี Web Application และ
 Mobile Application ท ำหน้ำที่เป็นส่ือกลำง
ในกำรให้ขอ้มูลสินค้ำเกษตรเพื่อให้บริกำร
ประชำชน, มีกำรจัดกจิกรรมกระตุ้นกำรมี
ส่วนร่วมในระดับชมุชน/ท้องถิน่, มี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรขอ้มูลสินค้ำ
เกษตรดิจิทัล และประชำสัมพนัธร์ะบบเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏบิัติงำนด้ำนขอ้มูลดิจิทัลใน
ระดับพื นที่
 - เกษตรกร ผู้ประกอบกำรในชมุชน/ท้องถิน่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรน ำขอ้มูลสินค้ำ
และบริกำรมำน ำเสนอขำยผ่ำน Platform ได้
 - ประชำชน นักท่องเที่ยว มีชอ่งทำงกำร
เขำ้ถงึขอ้มูลสินค้ำเกษตร, ผู้ประกอบกำร 
ตลำดต่ำง ๆ     รวมไปถงึแหล่งท่องเที่ยวเชงิ
เกษตรในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย
 - กระทรวงพำณิชยม์ีชอ่งทำงกำรได้รับ
ขอ้มูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรจำก
ประชำชน โดยวเิครำะห์จำกพฤติกรรมกำรใช้
งำนขอ้มูลใน Platform เพื่อเป็นขอ้มูล
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

DFT BR0201X24 โครงกำรยกระดับกำร
ให้บริกำรออกหนังสือ
รับรองถิน่ก ำเนิดสินค้ำ
ด้วยนวตักรรมดิจิทัล 
(DFT SMART C/O)

เพื่อพฒันำระบบกำรให้บริกำรออกหนังสือ
รับรองกำรน ำเขำ้ส่งออกสินค้ำได้ด้วยตนเอง 
โดยพมิพห์นังสือรับรองฯ ที่ได้รับรองเวลำ
อเิล็กทรอนิกส์ที่น่ำเชือ่ถอื รวมถงึสำมำรถ
เชือ่มโยงขอ้มูลกบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งและ
ประเทศปลำยทำงได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65  15 ล้ำนบำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ส ำนักงำน ก.พ.ร. BR0201X25 โครงกำรยกระดับกำร
พฒันำกำรให้บริกำร
ภำครัฐแกน่ิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (แผน DG)

หมำยเหตุ ส ำหรับปี 
2565 มีกำรรวม Biz 
Portal & Citizen 
Portal ไวใ้นโครงกำร
เดียวกนั แล้วเปล่ียนชือ่
โครงกำร

ม.ค. - ต.ค. 64 8,205,100 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 2.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) ประเด็นปฏรูิปที่ 1 
คือ บริกำรภำครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชวีติประชำชน

สพร./ก.พ.ร. BR0201X26 โครงกำรศูนยก์ลำง
ขอ้มูลให้ประชำชน 
ธรุกจิ และชำวต่ำงชำติ 
ติดต่อรำชกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ 
จุดเดียว (แผน DG)

พฒันำศูนยก์ลำงขอ้มูลให้ประชำชน ธรุกจิ 
และชำวต่ำงชำติ ติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จ
 ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
ให้ประชำชน ธรุกจิ และชำวต่ำงชำติ สำมำรถ
เขำ้ถงึขอ้มูล และบริกำรต่ำง ๆ ของรัฐได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผ่ำนชอ่งทำงต่ำง ๆ เชน่ 
เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั หรือตู้บริกำร
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเป็นกำรให้บริกำร
แบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully Digital 
Experience) ตั งแต่กำรยนืยนัตัวตน กำร
กรอกแบบฟอร์ม กำรตรวจสอบสถำนะ 
(Tracking) กำรตรวจสอบขอ้มูล กำรช ำระเงิน
 จนถงึกำรได้รับเอกสำร/หลักฐำน/ใบอนุญำต
แบบดิจิทัล เพื่อเป็นกำรเพิ่มชอ่งทำงกำร
ขอรับบริกำรของภำครัฐแกป่ระชำชน  โดย
อำศัยกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกนัของ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
และ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

63,464,500 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 2.1 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สพร. BR0201X27 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มแบ่งปัน
ขอ้มูล เพื่อพฒันำ
คุณภำพชวีติ (ระยะที่ 1)
 กลุ่มเด็กและเยำวชนใน
ครอบครัวเปรำะบำง 
(Share Service Phase 
1)

จ ำนวนระบบบริกำรแบบแบ่งปันที่สนับสนุน
กระบวนกำรแกไ้ขปัญหำเด็กเปรำะบำงใน
สังคมไทย 1 ระบบ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  66,089,500 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.1

กำรพฒันำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำร
ประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ (Citizen Platform) 
(ก.พ.ร./สพร./กค.)  เป้ำหมำย 1) เพื่อศึกษำ
และออกแบบเพื่อยกระดับสมรรถนะกำร
ให้บริกำรของระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และเอกสำร
ต่ำง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์ให้
เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ 
อนุญำตแบบเบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์ ที่มี
ควำมสะดวก ง่ำย และเชือ่ถอืได้ 2) เพื่อ
ออกแบบสถำปัตยกรรม (System 
Architecture) และพฒันำระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำต
แบบเบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนที่สำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรออก
หนังสือรับรอง ใบอนุญำต หรือเอกสำรต่ำง ๆ
 แบบเบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์ และ
สำมำรถเชือ่มโยงเขำ้กบัแพลตฟอร์มกลำง
ต่ำง ๆ ของภำครัฐหรือภำคเอกชน เชน่ ระบบ
กำรพสูิจน์และยนืยนัตัวตน ระบบรับช ำระเงิน
 และระบบอืน่ ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 3) เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนและแกไ้ขปัญหำอปุสรรคในกำร
ด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งในกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำตแบบ
เบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้และควำมเขำ้ใจแกเ่จ้ำหน้ำที่ 
ประชำชน และผู้ประกอบกำร เกีย่วกบักำร
ให้บริกำรของระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำตแบบ
เบ็ดเสร็จทำงอเิล็กทรอนิกส์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สพร. BR0201X28 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกลำงขอ้มูล
ด้ำนสวสัดิกำร (Welfare
 Platform)  (สพร.)

เป้ำหมำย
1. มีแพลตฟอร์มที่สำมำรถบูรณำกำรขอ้มูล
ระหวำ่งหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง เพื่อให้กำรรับ
สวสัดิกำรหรือรับบริกำรของรัฐด ำเนินกำร
ผ่ำนระบบดิจิทัล
2. สำมำรถให้บริกำรเชงิรุกไปยงั
กลุ่มเป้ำหมำย เชน่ แจ้งเตือนกำรยำ้ยที่อยู่
ของผู้มีสิทธ ิไปทั งยงัผู้มีสิทธแิละหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง
3. ประชำชนผู้ขอรับบริกำร สำมำรถ
ตรวจสอบ / ลงทะเบียน / ได้รับแจ้งเตือน 
ผ่ำนทำงชอ่งทำงดิจิทัลได้

พ.ค. 64 - ต.ค. 65 10,000,000 บำท ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงปี 64 เพิ่มเติม

 MS 2.2

สพร. BR0201X29 โครงกำรศูนย์
แลกเปล่ียนขอ้มูลกลำง
ภำครัฐ (GDX) (สพร.) 
(แผน DG)

จ ำนวนชดุขอ้มูลที่เชือ่มโยง / บูรณำกำรผ่ำน
ระบบศูนยแ์ลกเปล่ียนขอ้มูลกลำง (เพิ่มขึ น) 4
 ชดุขอ้มูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,720,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 2.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ปค. BR0201X30 โครงกำรจัดกำร
ฐำนขอ้มูลกลำงและ
บูรณำกำรกำรให้บริกำร
ทะเบียนรำษฎรและ
บัตรประจ ำตัวประชำชน

ตัวชี วดัเชงิปริมำณ : 1. หน่วยงำนที่เชือ่มโยง
ใชป้ระโยชน์ฐำนขอ้มูลทะเบียนกลำง จ ำนวน 
 248 หน่วยงำน สำมำรถเชือ่มโยงใช้
ประโยชน์ขอ้มูลได้ไม่น้อยกวำ่ปีละ 300 ล้ำน
รำยกำร
2. ส ำนักทะเบียนอ ำเภอและท้องถิน่ จ ำนวน 
2,534 แห่ง สำมำรถเปิดให้บริกำรด้ำน
ทะเบียนและบัตรประจ ำตัวประชำชนได้
ตัวชี วดัเชงิคุณภำพ : ร้อยละควำมพงึพอใจ
ของหน่วยงำนและประชำชนต่อกำรให้บริกำร
งำนทะเบียนของกรมกำรปกครองไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

1 ตุลำคม 2563 – 
30 กนัยำยน 2564

 859,998,100 บำท งบประมำณ 
ตำม พ.ร.บ. 

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563

MS 2.2

สพร. BR0201X31 โครงกำรพฒันำและ
จัดท ำใบรับรอง
อเิล็กทรอนิกส์ภำครัฐ 
(Gov CA)

จ ำนวนใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1,000,000 ใบ ต.ค. 64- ก.ย. 65 99,750,000 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.2

มท./สพร. BR0201X32 กำรพฒันำระบบกำร
ยนืยนัและพสูิจน์ตัวตน
ทำงดิจิทัล (แผน DG)

มีระบบกำรยนืยนัและพสูิจน์ตัวตนทำงดิจิทัล
ส ำหรับใชใ้นกำรบริกำรและบริหำรงำนภำครัฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 200,000,000 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65 หรือ

งบประมำณจำกกอง
บริหำรกองทุนพฒันำ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ
สังคม

MS 2.2

กรมสรรพำกร BR0201X33 แผนพฒันำระบบยนืยนั
ตัวตนดิจิทัลเพื่อเขำ้ใช้
บริกำรอเิล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพำกร

ให้บริกำรยนืยนัตัวตนเพื่อเขำ้ใชร้ะบบงำน
ของกรมสรรพำกร
เป้ำหมำย
เปิดให้บริกำรระบบยนืยนัตัวตนดิจิทัลเพื่อเขำ้
ใชร้ะบบงำนของกรมสรรพำกรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ผลผลิต
ระบบยนืยนัตัวตนดิจิทัลเพื่อเขำ้ใชร้ะบบงำน
ของกรมสรรพำกร
ผลลัพธ์
ยกระดับกำรท ำธรุกรรมออนไลน์ให้มีควำม
น่ำเชือ่ถอืและมีควำมปลอดภยัสูงขึ น

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 2564 ไม่ต้องใชง้บประมำณ  ไม่มี MS 2.2 ไม่มี

สศช./NECTEC BR0201X34 โครงกำรกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มวเิครำะห์
ขอ้มูลและ
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล
ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏรูิป
ประเทศ

มีเคร่ืองมือวเิครำะห์ ประมวลผลและ
เชือ่มโยงขอ้มูลในระบบ eMENSCR กบัขอ้มูล
ขนำดใหญ่ ด้วย AI เพื่อสนับสนุนกำรใชง้ำน
ของผู้ใชง้ำนและน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ และติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์ชำติและกำร
ปฏรูิปประเทศ

ก.พ.64 - ม.ค. 65 (12 
เดือน นับจำกลงนำม

สัญญำ)

20,000,000              โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สพร./ดศ./สภำพฒัน์/ส ำนักงำน ก.พ./
ส ำนักงำน ก.พ.ร./กรมบัญชกีลำง/ส ำนัก

งบประมำณ

BR0201X35 โครงกำรศึกษำแนว
ทำงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนภำครัฐ  (ERP)
 และโครงกำรพฒันำ
ระบบกำรจัดกำร
งบประมำณ
อเิล็กทรอนิกส์ (New 
e-Budgeting) (แผน DG)

 - อยูร่ะหวำ่งกำรหำรือแนวทำงกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำ ERP  
 - เสนอให้น ำโครงกำรกำรพฒันำระบบกำร
ท ำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล ของ ส ำนักงำน ก.พ. ในกจิกรรมที่ 3 
เป้ำหมำยหลัก 1 (MS1)  และ โครงกำรของ
กรมบัญชกีลำงมำรวมเป็นโครงกำรเดียวกนั

MS 2.2

BR0201X36 โครงกำรพฒันำระบบ
กำรจัดกำรงบประมำณ
อเิล็กทรอนิกส์ (New 
e-Budgeting) (ส ำนัก
งบประมำณ)

เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลำงที่พฒันำ ม.ค. 65 - ก.ย. 66 814,340,000            เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X37 โครงกำรพฒันำต้นแบบ
ศูนยก์ลำงกำรบริกำร
ประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำรแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร

เป้ำหมำย  
1) เพื่อยกระดับประสิทธภิำพกำรให้บริกำร
ประชำชนเป็นแบบเบ็ดเสร็จทำง
อเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบศูนยก์ลำงกำร
บริกำรประชำชนในกำรติดต่อรำชกำรแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ที่มี
ควำมสะดวก ง่ำย และเชือ่ถอืได้   
2) เพื่อออกแบบ Business Model 
สถำปัตยกรรม (System Architecture) ของ
ระบบศูนยก์ลำงกำรบริกำรประชำชนในกำร
ติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) และ 3) เพื่อพฒันำ
ระบบงำนบริกำรที่มีอยูใ่นระบบต้นแบบ
ศูนยก์ลำงกำรบริกำรประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen 
Portal) ให้สำมำรถบริกำรในระบบดิจิทัลได้
เต็มรูปแบบมำกขึ น

ม.ค. - ต.ค. 64 5,312,400 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 2.2

สพร. BR0201X38 โครงกำรพฒันำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (e-Saraban, 
Conference) (แผน DG)

- จ ำนวนบัญชรีำยชือ่ (สะสม) กำรใชบ้ริกำร
ระบบสำรบรรณกลำงอเิล็กทรอนิกส์ส ำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ (Saraban as a Service) 
3,000 บัญชรีำยชือ่
- จ ำนวนบัญชรีำยชือ่ (สะสม) กำรใชร้ะบบ
ประชมุทำงไกลผ่ำนเครือขำ่ยภำครัฐ 
(Conference as a Service) 2,500 บัญชี
รำยชือ่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,000,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 2.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ETDA BR0201X39 โครงกำร Smart e-Office  

ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
พฒันำซอฟต์แวร์ส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐ 

เพื่อรองรับกำรท ำงำนในส่วนของงำนสำร
บรรณ และ ERP (Enterprise Resource Planning) 

ขององค์กร โดยครอบคลุมในเร่ืองกำรจัดกำร
งำนงบประมำณ  งำนพสัดุ  งำนบัญชแีละ
กำรเงิน  รวมถงึควำมสำมำรถในกำรยนืยนั
ตัวตน และกำรลงลำยมือชือ่ที่น่ำเชือ่ถอื  
(Digital Signature)

2564 - 2565  15 ล้ำนบำท (ยงัไม่มี
งบประมำณรองรับ 

ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565)

MS 2.2  -	งบประมำณไม่รวม
ค่ำใชจ้่ำยด้ำน 
Infrastructure เพรำะเป็น
 software กลำงที่
หน่วยงำนสำมำถเอำไป
ติดตั งเองได้
-	อำจมีหน่วยงำนอืน่ที่ก ำลัง
พฒันำระบบที่คล้ำยคลึงกนั
 เชน่ ระบบสำรบรรณที่
พฒันำโดย สพร.
-	ซอฟต์แวร์ ERP อำจ
เหมำะสมกบัหน่วยงำนรัฐที่
ไม่ได้ใชร้ะบบของส่วนกลำง
ในกำรบริหำรงำนภำยใน  
เชน่ หน่วยงำนประเภท
องค์กำรมหำชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงพำณิชย ์(ส ำนักงำนนโยบำย
และยทุธศำสตร์กำรค้ำ)

BR0201X40 โครงกำรพฒันำระบบ
สำรสนเทศเชงิลึกด้ำน
เศรษฐกจิกำรค้ำ ระยะที่
 5 ประจ ำปีงบประมำณ
 2565

ประจ ำปีงบประมำณ 2565
กจิกรรมที่ 1 ออกแบบและพฒันำระบบ
บริกำรขอ้มูลเศรษฐกจิกำรค้ำเชงิลึก (คิดค้ำ.
com) ส ำหรับผู้ประกอบกำร เพื่อใชใ้นกำร
ติดตำมและวำงแผนธรุกจิกำรค้ำ โดยมี
วธิดี ำเนินกำรดังนี 
     1.1 ศึกษำและจัดท ำกรอบกำรวเิครำะห์
ของระบบ
     1.2 ก ำหนดกลุ่มผู้ใชง้ำน รวมทั งส ำรวจ
และวเิครำะห์ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใชง้ำน
     1.3 ทบทวนเอกสำรทำงวชิำกำร งำนวจิัย
 หรือแนวคิด
     1.4 ส ำรวจควำมพร้อมด้ำนขอ้มูลจำก
แหล่งต่ำง ๆ ทั งภำครัฐและเอกชน
     1.5 ออกแบบหน้ำจอ (Visualization 
Design) ระบบ
     1.6 พฒันำระบบก ำกบัและติดตำม
นโยบำยตำมผลกำรออกแบบ กลุ่มเป้ำหมำย :
  
     - ผู้บริหำร
     - เจ้ำหน้ำที่
     - ผู้ประกอบกำร

ต.ค. 64 - ก.ค. 65 18,044,200              งบประมำณยทุธศำสตร์ 
(งบประมำณแผ่นดิน)

MS 2.2

     - ประชำชน
ผลผลิต :
     1. ระบบก ำกบัและติดตำมสถำนกำรณ์
เศรษฐกจิรำยประเทศส่งออกส ำคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที่ 2
     2. ระบบก ำกบัติดตำมสถำนกำรณ์ค่ำ
ครองชพีประชำชน (Policy Dashboard: 
Cost of Living Analytics) ระยะที่ 1
     3. เวบ็ไซต์ระบบบริกำรขอ้มูลเศรษฐกจิ
กำรค้ำเชงิลึก (Trade Analytic E-Service : 
คิดค้ำ.com) ระยะที่ 3

DEPA/GBDi BR0201X41 โครงกำรระบบติดตำม
ขอ้ส่ังกำรนำยกรัฐมนตรี
ผ่ำน PMOC 
(DEPA/GBDi)

ระบบบูรณำกำรขอ้มูล และ Dashboard 
กำรติดตำมแผนงำนโครงกำรภำครัฐตำมขอ้
ส่ังกำรนำยกรัฐมนตรี (PMOC)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3

กระทรวงแรงงำน BR0201X42 โครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบวเิครำะห์ขอ้มูล
ขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำน 
(Labour Big Data 
Analytics) เพื่อกำร
พฒันำก ำลังแรงงำน
ของประเทศ 

(โครงกำรต่อเนือ่งจำก
โครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบวเิครำะห์ขอ้มูล
ขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำนฯ
 ปี 2563)

มีฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ของกระทรวงแรงงำน 
(ให้บริกำรขอ้มูล Open Data)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                 1,997,400 เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65 (งบด ำเนินงำน)

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X43 โครงกำรระบบเชือ่มโยง
ขอ้มูลผู้เขำ้รับกำร
รักษำพยำบำล HIE 
(Health Link) ระยะที่ 
1  และ 2

ขยำยผลกำรพฒันำระบบเชือ่มโยงขอ้มูล
ประวติักำรรักษำพยำบำลอยำ่งปลอดภยัและ
เป็นส่วนตัว ระบบยนืยนัและพสูิจน์ตัวตน 
และให้บริกำรขอ้มูลแกแ่พทย ์ทั งโรงพยำบำล
รัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมมำกขึ น เชือ่มต่อ
และให้บริกำรขอ้มูล 250 โรงพยำบำล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 250 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรมอนำมัย) BR0201X44 กำรบูรณำกำรระบบ
ขอ้มูลสุขภำพและ
โภชนำกำรเด็กผ่ำน
แพลตฟอร์มกลำงเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิำพในกำร
เชือ่มโยง คัดกรองและ
เฝ้ำระวงัสุขภำวะเด็ก
รำยคน (KidDiary)

ฐำนขอ้มูลภำวะโภชนำกำรที่มีคุณภำพ 
ครอบคลุม ประชำกรเด็กปฐมวยัและวยัเรียน
ให้ได้มำกที่สุดและอำ้งองิเกณฑ์มำตรฐำน
เดียวกนั เพื่อน ำไปสู่กำรติดตำมและคัดกรอง
เด็กรำยคนให้ได้ประสิทธภิำพมำกที่สุด 
รวมถงึหน่วยงำนก ำกบัดูแลโรงเรียนสำมำรถ
ใชข้อ้มูลร่วมกนัเพื่อพฒันำ intervention ที่
จะท ำให้เด็กที่อยูใ่นกลุ่มเส่ียงได้รับกำรแกไ้ข
และปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ทันท่วงที

ต.ค.64 - ก.ย.65 30,000,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.สธ BR0201X45 โครงกำรเพิ่มคุณภำพ
ระบบคืนขอ้มูลสุขภำพ
ส่วนบุคคลผ่ำนแอป
พลิเคชนั H4U (Health 
for You)

ประชำชนมีโมบำยแอปพลิเคชนั H4U เป็น
เคร่ืองมือเขำ้ถงึและใชป้ระโยชน์ขอ้มูลประวติั
สุขภำพของตนเองและของบุคคลในควำมดูแล
ได้ตำมควำมจ ำเป็นตลอดเวลำอยำ่งปลอดภยั
Output: 
ปี 64 มีฐำนขอ้มูลด้ำนสุขภำพระดับบุคคลที่
พร้อมให้เชือ่มโยงตำมมำตรฐำนกำร
แลกเปล่ียน
ปี 65 มี Dashboard ขอ้มูลเพื่อกำรเฝ้ำระวงั
สุขภำพของบุคคลในระดับพื นที่

2564 - 2565 20 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.1 และ M2.3

สป.สธ BR0201X46 โครงกำรระบบจัดกำร
ขอ้มูลกำรรับวคัซีนโควดิ
 19

ปี 64 มี Dashboard ขอ้มูลกำรบริหำร
จัดกำรกำรฉดีวคัซีนของภำครัฐ
ปี 65 มีกำรบูรณำกำรเชือ่มขอ้มูลกบั PMOC

2564 ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ

กลำงเพิ่มเติม

MS 2.3 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศสุขภำพ

สทนช. BR0201X47 โครงกำรจัดท ำต้นแบบ
ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูล
กลำงด้ำนน  ำ

แพลตฟอร์มกลำงและมำตรฐำนในกำร
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่งหน่วยงำนด้ำน
ทรัพยำกรน  ำ

ม.ค. - มิ.ย. 64 13,000,000.0000      MS 2.3

สทนช. BR0201X48 โครงกำรจัดท ำระบบ
คลังสำรสนเทศ
ภมูิศำสตร์ (GIS) และผัง
น  ำ

ระบบคลังขอ้มูลสำรสนเทศภมูิศำสตร์ (GIS) 
และผังน  ำ

ม.ค. - มิ.ย. 64 45,000,000.0000      MS 2.3

สทนช. BR0201X49 โครงกำรพฒันำระบบ
ภมูิสำรสนเทศเพื่อ
ประเมิน ติดตำม 
วำงแผน และกำรมีส่วน
ร่วมเพื่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรแหล่งน  ำขนำด
เล็ก

แพลตฟอร์มภมูิสำรสนเทศเพื่อประเมิน 
ติดตำม วำงแผน และกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำร
บริหำรทรัพยำกรแหล่งน  ำขนำดเล็ก

ม.ค. - มิ.ย. 64 20,000,000.0000      MS 2.3

สทนช. BR0201X50 โครงกำรจัดท ำระบบ
ศูนยน์  ำจังหวดัเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรน  ำในลุ่ม
น  ำจังหวดัและภมูิภำค

พฒันำระบบศูนยน์  ำจังหวดั ทั ง 76 จังหวดั 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรน  ำในลุ่มน  ำจังหวดัและ
ภมูิภำค และจัดหำเคร่ืองมืออปุกรณ์ กำร
ด ำเนินกำรของศูนยน์  ำจังหวดั ทั ง 76 จังหวดั 

ทั งนี  จะสำมำรถ Share  ชดุขอ้มูล ขอ้มูล
คุณลักษณะลุ่มน  ำ (จังหวดั) ขอ้มูลแผนแม่บท
ลุ่มน  ำ (จังหวดั) / แผนงำนโครงกำร ขอ้มูล
กำรบริหำรจัดกำรน  ำ (แผนน  ำแล้ง-น  ำท่วม 
และคุณภำพน  ำ) ขอ้มูลกำรติดตำมและแจ้ง
เตือน
ให้กบั PMOC เพื่อใชส้นับสนุนกำรตัดสินใจ
เชงินโยบำยได้

ม.ค. - มิ.ย. 64 300,000,000.0000     MS 2.3

NECTEC กรมพฒันำที่ดิน กรมประมง 
กรมปศุสัตว์

BR0201X51 โครงกำรกำรบูรณำกำร
ขอ้มูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินด้ำน
กำรเกษตร ระยะที่ 5 
(Agri-Map)
และ แผนที่กำรเกษตร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
เชงิรุกส ำหรับเขต
พฒันำพเิศษภำค
ตะวนัออก  (Agri-Map)

แผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก 
(Agri-Map) ที่สมบูรณ์มำกยิง่ขึ น
แผนที่กำรเกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชงิรุก
ส ำหรับ EEC

ส.ค. 62- ก.พ. 66  ปี 62-64: 28,100,000
ปี 65: 28,100,000

ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พ.ร.บ. และ

ได้เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65 

ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้ำนอตุสำหกรรมที่เป็นเลิศ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : 
อตุสำหกรรมกำรเกษตร
ด้ำนเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : กำร
สร้ำงและใช ้Big Data ภำค
เกษตร

ททท. BR0201X52 โครงกำร Smart TATIC แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกำรเชือ่มโยงขอ้มูล 
วเิครำะห์ขอ้มูล และให้บริกำรขอ้มูลด้ำน
ตลำดกำรท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65 32,500,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สป.กก. BR0201X53 โครงกำรพฒันำศูนย์
ขอ้มูลดิจิทัลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ของประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันำขอ้มูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชงิดิจิทัลที่มีคุณภำพ เพื่อให้บริกำรแก่
นักท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 30,000,000              เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3

สป.กก. BR0201X54 โครงกำรพฒันำและยก
รับดับขอ้มูลเชงิดิจิทัล

พฒันำและยกระดับขดีควำมสำมำรถของ
ระบบ TIC และยกระดับกำรเชือ่มโยงขอ้มูล
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวง
เขำ้สู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 25,000,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.กก. BR0201X55 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำฐำนขอ้มูลดิจิทัล
ด้ำนกำรท่องเที่ยว

ปรับปรุง และพฒันำฐำนขอ้มูลกลำง 
(National Tourism Centralized 
Database for Services) จำกหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง และระบบต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจิทัล
เพื่อกำรท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 15,000,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

กทท. BR0201X56 โครงกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศ
กลำง เพื่อพฒันำ 
E-service บริกำร
ประชำชนและพฒันำ
ฐำนขอ้มูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศ 
ระยะที่ 1

พฒันำและยกระดับขดีควำมสำมำรถของ
ระบบ TIC และยกระดับกำรเชือ่มโยงขอ้มูล
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวง
เขำ้สู่ระบบ TIC

มีระบบฐำนขอมู้ลกลำงเพื่อกำรให้บริกำร
อยำ่งมีประสิทธภิำพมำกขึ น สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อยำ่งต่อเนือ่ง และรองรับกำร
ท ำงำนหรือกำรให้บริกำรแบบออนไลน์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 48,395,000              เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X57 โครงกำรระบบบริกำร
ขอ้มูลอจัฉริยะด้ำนกำร
ท่องเที่ยวในฐำนวถิชีวีติ
ใหม่ (Travel Link)/
พฒันำระบบรวบรวม
ขอ้มูลด้ำนท่องเที่ยว
จำกหน่วยงำนภำครัฐ 
และพฒันำระบบเกบ็
ขอ้มูลท่องเที่ยวจำก
อนิเตอร์เน็ตและส่ือ
สังคมออนไลน์ พฒันำ
ระบบปัญญำประดิษฐ์ 
และให้บริกำรขอ้มูลแก่
วสิำหกจิขนำดกลำง
และขนำดยอ่ม ธรุกจิ
เกดิใหม่และประชำชน

กลุ่มวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดยอ่มและ
ธรุกจิเกดิใหม่มำใชบ้ริกำรระบบ อยำ่งน้อย 30
 แห่ง เพื่อเพิ่มรำยได้และฐำนลูกค้ำ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3

สป.พณ. BR0201X58 พฒันำระบบบริหำร
กจิกรรมและฐำนขอ้มูล 
Big Data ผู้รับบริกำร
กระทรวงพำณิชย์

เป้ำหมำย:
จ ำนวนผู้รับบริกำรที่เขำ้ถงึและได้ใชป้ระโยชน์
ขอ้มูลผ่ำนระบบบริหำรกจิกรรมและ
ฐำนขอ้มูล Big Data ผู้รับบริกำรกระทรวง
พำณิชย ์ไม่น้อยกวำ่ 50,000 รำยกำร
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
 -  ลดระยะเวลำและค่ำใชจ้่ำยใน
กระบวนกำรสมัครและกำรบริหำรจัดกำรกำร
สมัครเขำ้ร่วมกจิกรรมของกระทรวงพำณิชย์
ได้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 30 เมือ่เทียบกบัชว่ง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำกอ่นเปิดให้บริกำรผ่ำน
ระบบ (ภำยในปี 2564)
 - ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้รับกำร
แนะน ำขอ้มูลกจิกรรมจำกกระทรวงพำณิชยท์ี่
เหมำะสมตรงกบัควำมต้องกำรไม่น้อยกวำ่ 
ร้อยละ 70 จำกจ ำนวนผู้ได้รับบริกำรผ่ำน
ระบบทั งหมด (ภำยในปี 2565)

ตุลำคม 2563 -
กนัยำยน 2565

25,000,000              งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 
2563, 2564 และ 2565

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./สพร./ธ.
ก.ส.

BR0201X59 โครงกำรบูรณำกำร
ระบบขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรและจัดท ำ
ขอ้มูลทำงด้ำน
กำรเกษตรแบบเปิด
เชือ่มโยงกบัศูนยก์ลำง
ขอ้มูลเปิดภำครัฐ 
(ระยะที่ 1 และระยะที่ 
2) (แผนDG)

บูรณำกำรระบบขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร 
และจัดท ำำขอ้มูลทำงด้ำนกำรเกษตรแบบเปิด
เชือ่มโยงกบั ศูนยก์ลำงขอ้มูลเปิดภำครัฐ

ต.ค. 63 - ต.ค. 65  ปี 64: 29,104,000
ปี 65: 60,000,000

ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พ.ร.บ. และ

ได้เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65 

ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้ำนเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : กำร
สร้ำงและใช ้Big Data ภำค
เกษตร

DEPA/GBDi BR0201X60 โครงกำรส่งเสริมเด็กทุน
ไทยสร้ำงชำติด้วย
เทคโนโลย ีBig Data

จ ำนวนผู้ประกอบกำรบริกำรแพลตฟอร์มบิ๊ก
ดำต้ำประเทศไทย 3 รำย ประกอบด้วย 
platform ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรท่องเที่ยว  
และ Data Analytics

มค.64-ธค.65 304.0475
ล้ำนบำท

(งบลงทุนพฒันำ 
Platform 150 ลบ)

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

สศช. NECTEC BR0201X61 โครงกำรที่ปรึกษำ
บริหำรจัดกำรและ
พฒันำกำรน ำขอ้มูล
ขนำดใหญ่มำใชใ้นกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ในประเด็นกำรพฒันำ
คนตลอดชว่งชวีติ  
(TPMAP)

ระบบขอ้มูลขนำดใหญ่ส ำหรับกำรพฒันำคน
ตลอดชว่งชวีติ Thai People Map and 
Analytics Platform (TPMAP) ระบบที่
สมบูรณ์มำกยิง่ขึ น เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ด้ำนกำรพฒันำคุณภำพชวีติทั่วประเทศ

พ.ย.61 - พ.ย. 64 33,320,000              เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที่ 2 : ระบบ
ขอ้มูลภำครัฐมีมำตรฐำน 
ทันสมัย และเชือ่มโยงกนั 
กำ้วสู่รัฐบำลดิจิทัล

DEPA/GBDi BR0201X62 โครงกำรระบบเชือ่มโยง
ขอ้มูลเด็กและเยำวชน 
(Youth Link)/พฒันำ
ระบบเชือ่มโยงและ
บูรณำกำรขอ้มูล ด้ำน
สุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ 
และด้ำนสวสัดิกำร ที่
เกีย่วขอ้งกบัเด็กและ
เยำวชน จำกกระทรวง
กำรพฒันำสังคมและ
ควำมมัน่คงของมนุษย ์
กระทรวงศึกษำธกิำร 
และกระทรวง
สำธำรณสุข พฒันำ
ระบบให้บริกำรขอ้มูล
เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพ
กำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง

แพลตฟอร์มให้บริกำรขอ้มูลแกห่น่วยงำน
ภำครัฐที่เกีย่วขอ้งกบัเด็กและเยำวชน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 51 ล้ำนบำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3

สลน. BR0201X63 โครงกำรพฒันำระบบ
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำล

เพื่อให้กำรบูรณำกำรขอ้มูลขนำดใหญ่
ครอบคลุม ควรพจิำรณำโครงกำรบูรณำกำร
ขอ้มูลด้ำนภมูิศำสตร์ (Geographic Data 
Architecture ) สนับสนุนงำนทั ง 5 ด้ำน หรือ
 ด้ำนอืน่ ๆ  เพื่อเชือ่มกบั PMOC   หรือ 
โครงกำรในลักษณะ open data /data 
catalog/ data exchange  เพื่อกำรบริกำร
ขอ้มูลด้ำนภมูิสำรสนเทศ

มี.ค. - ต.ค. 64                 6,000,000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สป.พม. (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
พฒันำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์)

BR0201X64 โครงกำรบูรณำกำร
ฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อบริหำร
สวสัดิกำรสังคม 
 	 	

ปีงบประมำณ 2564	 30,245,400 MS 2.3

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X65 โครงกำรพฒันำ
นวตักรรมดิจิทัลภำครัฐ

หน่วยงำนมีกำรบูรณำกำรขอ้มูล / เขำ้มำใช้
ประโยชน์ 100 หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 15,000,000 บำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 2.3 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

 เชงิผลผลิต (Output)
  1. มีระบบฐำนขอ้มูลที่เชือ่มโยงและบูรณำ
กำรขอ้มูลทั งภำยในและภำยนอกกระทรวง 
พม.
  2. มีแอพพลิเคชัน่ที่สำมำรถแสดงขอ้มูล
สถำนกำรณ์ทำงสังคมและขอ้มูลด้ำน
สวสัดิกำรสังคม 
  3. มีระบบฐำนขอ้มูลขนำดใหญ่ (Big Data) 
ที่รองรับกำรประมวลผลขอ้มูลที่หลำกหลำย
และปริมำณมำก
เชงิผลลัพธ ์(Outcome)
1) ด้ำนบริหำรจัดกำร
    - สำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมได้
อยำ่งทันท่วงที
    - สำมำรถติดตำมกำรใชง้บประมำณได้
อยำ่งมีประสิทธภิำพ 
2) ด้ำนกำรเบิกจ่ำยสวสัดิกำรและกำรให้
ควำมชว่ยเหลือ
     - สำมำรถวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูล 
เพื่อน ำไปสู่กำรให้ควำมชว่ยเหลือได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ และพื นที่
ใดพื นที่หนึง่
     - สำมำรถวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูล 
เพื่อน ำไปสู่กำรให้ควำมชว่ยเหลือถงึมือ
ประชำชนที่เดือดร้อนอยำ่งแท้จริง และ
สอดคล้องกบัควำมต้องกำร
     - สำมำรถวเิครำะห์และประมวลผลขอ้มูล 
เพื่อน ำไปสู่กำรลดปัญหำกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวสัดิกำรซ  ำซ้อนจำกแต่ละกรมภำยใน
กระทรวงเป้ำหมำยเชงิผลผลิต (Output)1) มี
ระบบที่สำมำรถแสดงผลขอ้มูล กำรบันทึก
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นกำรบริหำรจัดกำรงำนบันทึก
ขอ้มูล2) มีระบบกำรบริกำรบันทึกขอ้มูล
มำตรฐำนแบบบูรณำกำร (Standard Data 
Input Form) ส ำหรับกำรสงเครำะห์แก่
กลุ่มเป้ำหมำย ด้ำนสวสัดิกำรสังคมของ
กระทรวง พม. ที่มีควำมถกูต้อง ครบถว้น3) มี
ระบบประมวลผลแบบฟอร์มและขอ้มูล 
(Form and Data Processing) เพื่อเตรียม
ขอ้มูลและส่งต่อขอ้มูลไปยงัระบบงำนของ
กรมต่ำง ๆ4) มีระบบกำรให้บริกำรขอ้มูล 
(Data Services) แกร่ะบบงำนอืน่ ๆ ของ
หน่วยงำนในสังกดั พม. และให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำยนอก5) มีระบบให้ประชำชน
สำมำรถขอรับบริกำรผ่ำนชอ่งทำงออนไลน์ได้
เป้ำหมำยเชงิผลลัพธ ์(Outcome)1)  มีระบบ
ฐำนขอ้มูลกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ในสังกดั พม. ได้แก ่สป.พม. กรมกจิกำรเด็ก
และเยำวชน  กรมกจิกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว กรมกจิกำรผู้สูงอำย ุและกรม
พฒันำสังคมและสวสัดิกำร2) มีระบบรำยงำน
ผลกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกจิ 
พม.      - รำยงำนสถติิกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
สิทธปิระโยชน์ด้ำนสวสัดิกำรสังคม      - กำร
ตรวจสอบคุณภำพและควำมถกูต้องขอ้มูล 
(Data Validation and Verification)เพื่อ
น ำไปใชใ้นกำรปฏบิัติงำนและบริกำร
ประชำชน3) มีกำรแสดงผลกำรติดตำม กำร
รำยงำนผล กำรบันทึกขอ้มูล และระบบ
รำยงำนแสดงผลขอ้มูล ที่ประชำชน เจ้ำหน้ำที่
 ผู้บริหำรเขำ้ถงึได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

รพ. ศิริรำช/รพ.รำมำธบิดี/รพ. ศรี
นครินทร์ และรพ.สงขลำนครินทร์ ม.
มหิดล (คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ
และกำรส่ือสำร และวทิยำลัยรำชสุดำ)/
มหำวทิยำลัยในต่ำงประเทศ
(StanfordUniversity,New York
University และ Huazhong University)

BR0201X66 โครงกำรปัญญำประดิษฐ์
เพื่อกำรแลกเปล่ียน
ขอ้มูล ตรวจคัดกรอง
และชว่ยวนิิจฉยัมะเร็ง
เพื่อสุขภำพคนไทย 
โครงกำรตำม (ร่ำง) 
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ท ำกำรพฒันำ AI 
deep learning model ที่มีประสิทธภิำพสูง 
(AI federated model framework ส ำหรับ
 CNN model) ใชง้ำนได้ในสถำนกำรณ์จริง 
ซ่ึงพฒันำโดยกำรเชือ่มโยงขอ้มูลจ ำนวนมำก
และกำรเชือ่มโยงกบัผลวนิิจฉยัที่ถกูต้อง โดย
เป็นกำรแชร์ขอ้มูลแบบสหพนัธรัฐ ชว่ยให้
สถำบันทำงกำรแพทยท์ี่เขำ้ร่วมทั่วโลก 
สำมำรถใชก้รอบกำรท ำงำนกบัอลักอริทึมกำร
เรียนรู้เชงิลึกและสำมำรถส่งน  ำหนักหรือ
พำรำมิเตอร์ แบบจ ำลองไปยงัแบบจ ำลอง 
ส่วนกลำงได้ นอกจำกจะได้ท ำกำรประยกุต์ใช้
 AI ส ำหรับกำรตรวจคัดกรองและชว่ยวนิิจฉยั
มะเร็งต่อมลูกหมำก มะเร็งต่อมลูกหมำก 
เป้ำหมำย :
- แบบจ ำลองเชือ่มโยงขอ้มูลส ำหรับสถำบัน
กำรแพทย์
- แบบ AI ในกำรวนิิจฉยัมะเร็งอยำ่งมี
ประสิทธภิำพ

ระยะเวลำโครงกำร 1 ปี 50,000,000 บำท งบประมำณส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริม
วทิยำศำสตร์ วจิัยและ
นวตักรรม ผ่ำน พบข.

MS 4.2 และ MS 2.2

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.) BR0201X67 โครงกำรแพลตฟอร์ม
กำรเฝ้ำระวงั
สถำนกำรณ์ทำงระบำด
วทิยำของโรคติดต่อ
อยำ่งบูรณำกำร 
โครงกำรตำม (ร่ำง) 
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ต่อยอด “ชุด
ซอฟต์แวร์ทันระบำด” ใหเ้ปน็ “แพลตฟอร์มกำร
เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ทำงระบำดวทิยำของ
โรคติดต่ออย่ำงบรูณำกำร” (หรือ แพลตฟอร์ม
ทันระบำด) และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มส ำหรับ
เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ทำงระบำดวทิยำของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคติดเชื อทำงเดิน
หำยใจอื่น โดยกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม  พัฒนำ
แอปพลิเคชันต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำนสุขภำพ
และต ำแหน่ง GPS กำรบนัทึกอุณหภมูิร่ำงกำย 
กำรปรึกษำแพทย์ทำงไกล กำรน ำเสนอ
สถำนกำรณ์ทำงระบำดวทิยำ พร้อมพัฒนำระบบ
เอกซเรย์ดิจทิัลพร้อม AI และระบบลงทะเบยีน
ผู้ใช้และบริหำรจดักำรสิทธิ ์
เปำ้หมำย : 
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้ำระวงั
โรคติดต่ออย่ำงบรูณำกำร
- แอปพลิเคชั่นปรึกษำ ประเมิน และพยำกรณ์
ควำมเส่ียงของโรค
- ระบบลงทะเบยีนผู้ใช้ และบริหำรจดักำรสิทธิ์
กำรเข้ำถึงข้อมูลและแอปพลิเคชัน

ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี 
(ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ

ระยะที่สอง 3 ปี)

90,000,000 บำท งบบูรณำกำรแผนงำน
บูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล
 ปี 2565 (อยูร่ะหวำ่ง
กำรของบประมำณ)

MS 4.2 และ MS 2.2

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)(สพร.) /หน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรภำครัฐที่น ำระบบไปใช้

BR0201X68 โครงกำรบริกำรภำครัฐ
 – chatbot โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

สพร. ใชช้ือ่โครงกำรวำ่ 
โครงกำรพฒันำ
นวตักรรมดิจิทัลภำครัฐ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2564 = 15.0000 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร 
56.1750 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 4.2 และ MS 2.2เป้ำหมำย
1) เพื่อสร้ำงให้เกดิชมุชนแลกเปล่ียนเรียนรู้
กำรพฒันำนวตักรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐ
2) เพื่อจัดให้มี Platform AI ภำครัฐส ำหรับ
กำรต่อยอดนวตักรรมกำรท ำงำน และกำร
ให้บริกำร
3) เพื่อยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐไทย
ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ป้อนเขำ้สู่หน่วยงำนรัฐ
ต่ำงๆที่ขำดแคลน ตลอดจนจัดให้มีพื นที่ 
ทดสอบ ทดลองนวตักรรมปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐไทยสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ได้อยำ่ง
เป็นรูปธรรม
กจิกรรม ปี 2564
เกดินวตักรรมบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เพิ่มขดี
ควำมสำมำรถในกำรขบัเคล่ือนรัฐบำลดิจิทัล
กจิกรรม ปี 2565
(1) พฒันำแพลตฟอร์มปัญญำประดิษฐ์
(2) พฒันำกลไกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ใชง้ำน AI ในหน่วยงำนรัฐ
(3) ประชำสัมพนัธ ์(สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เขำ้ใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จ ำนวนนวตักรรมดิจิทัลที่ชว่ยเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรท ำงำน 3 นวตักรรม
ผลผลิต ปี 2565
จ ำนวนหน่วยงำนน ำร่องในกำรใชบ้ริกำร 
Platform as a Service 3 หน่วยงำน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X69 โครงกำรพฒันำระบบ
นิเวศทำงดิจิทัล (Digital
 ecosystem) ส ำหรับ 
หน่วยงำนภำครัฐในกำร
พฒันำสู่รัฐบำลดิจิทัล
เพื่อประชำชน

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,000,000 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำน ก.พ. BR0201X70 กำรจัดท ำแนวทำง 
วธิกีำร และ/หรือ กลไก
กำรดึงดูด พฒันำ รักษำ
 และบริหำรจัดกำร
ก ำลังคนดิจิทัลภำครัฐ
ให้สำมำรถปฏบิัติงำนได้
อยำ่งเต็มศักยภำพ และ
กระตุ้นควำมสำมำรถใน
กำรปรับเปล่ียนองค์กร
ภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล

 - มีผู้เชีย่วชำญและบุคลำกรด้ำนดิจิทัลที่
เพยีงพอ
 - ผู้ปฏบิัติงำนด้ำนเทคโนโลยดิีจิทัลภำครัฐ
ได้รับกำรยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มีควำมเพยีงพอทั งในเชงิปริมำณและเชงิ
คุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรขบัเคล่ือน
หน่วยงำนภำครัฐไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.66

ไม่ใชเ้งินงบประมำณ ไม่ใชเ้งินงบประมำณ MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

เป้ำหมำย
1) เพื่อสร้ำงให้เกดิชมุชนแลกเปล่ียนเรียนรู้
กำรพฒันำนวตักรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐ
2) เพื่อจัดให้มี Platform AI ภำครัฐส ำหรับ
กำรต่อยอดนวตักรรมกำรท ำงำน และกำร
ให้บริกำร
3) เพื่อยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐไทย
ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ป้อนเขำ้สู่หน่วยงำนรัฐ
ต่ำงๆที่ขำดแคลน ตลอดจนจัดให้มีพื นที่ 
ทดสอบ ทดลองนวตักรรมปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐไทยสู่กำรน ำไปใชป้ระโยชน์ได้อยำ่ง
เป็นรูปธรรม
กจิกรรม ปี 2564
เกดินวตักรรมบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เพิ่มขดี
ควำมสำมำรถในกำรขบัเคล่ือนรัฐบำลดิจิทัล
กจิกรรม ปี 2565
(1) พฒันำแพลตฟอร์มปัญญำประดิษฐ์
(2) พฒันำกลไกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ใชง้ำน AI ในหน่วยงำนรัฐ
(3) ประชำสัมพนัธ ์(สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เขำ้ใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จ ำนวนนวตักรรมดิจิทัลที่ชว่ยเพิ่ม
ประสิทธภิำพในกำรท ำงำน 3 นวตักรรม
ผลผลิต ปี 2565
จ ำนวนหน่วยงำนน ำร่องในกำรใชบ้ริกำร 
Platform as a Service 3 หน่วยงำน

เป้ำหมำย 1. ศึกษำ และพฒันำกรอบแนวคิด
เกีย่วกบัระบบนิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธรุกจิ 2. น ำกรอบแนวคิดเกีย่วกบัระบบ
นิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐมำ
ประยกุต์ใชใ้นกำรยกระดับประสิทธภิำพ
ส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและภำคธรุกจิ
 3. ส่งเสริม ผลักดัน สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เขำ้ใจ ตลอดจนแกไ้ขปัญหำและอปุสรรคใน
กำรยกระดับประสิทธภิำพของหน่วยงำน
ภำครัฐส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธรุกจิ
ผลผลิต 1. รำยงำนผลกำรศึกษำกรอบแนวคิด
และและแนวทำงกำรสร้ำงระบบนิเวศทำง
ดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐส ำหรับกำร
ให้บริกำรประชำชนและภำคธรุกจิ 2. 
รำยงำนผลกำรจัดงำนประชมุสัมมนำเพื่อ
เผยแพร่ผลกำรศึกษำกำรสร้ำงระบบนิเวศ
ทำงดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐส ำหรับกำร
ให้บริกำรประชำชนและภำคธรุกจิ 3. 
รำยงำนผลกำรทดลองและทดสอบโมเดลกำร
สร้ำงระบบนิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธรุกจิที่เหมำะสมกบับริบทของหน่วยงำน
ภำครัฐไทย 4. รำยงำนผลกำรส่งเสริม ผลักดัน
 ให้หน่วยงำนภำครัฐด ำเนินกำรตำมรูปแบบ
ของระบบนิเวศทำงดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ประสิทธภิำพส ำหรับกำรให้บริกำรประชำชน
และภำคธรุกจิ 5. ส่ือประชำสัมพนัธ์
ผลลัพธ ์หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถน ำแนวคิด
เร่ืองระบบนิเวศทำงดิจิทัลมำใชใ้นกำร
ยกระดับประสิทธภิำพกำรให้บริกำร
ประชำชนและภำคธรุกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X71 กำรประเมิน
ประสิทธภิำพกำรปฏบิัติ
รำชกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 
(ตัวชี วดักำรพฒันำ
องค์กำรสู่ดิจิทัล (ร้อยละ
 15))

เปำ้หมำย 1) เพื่อสนับสนุนกลไกกำรประเมิน
ประสิทธภิำพกำรปฏบิติัรำชกำรของส่วนรำชกำร
 ใหส้ำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงคล่องตัว มี
คุณภำพ และเปน็มำตรฐำนเดียวกัน และ 2) 
เพื่อพัฒนำระบบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในกำรขับเคล่ือนภำรกิจส ำคัญของรัฐบำล
 กำรแก้ไขปญัหำและกำรอ ำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน เพื่อเพิ่มศักยภำพของหน่วยงำน
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
ผลผลิต  1) รำยละเอียดตัวชี วดัส ำหรับกำร
ประเมินส่วนรำชกำร 2) ประชุมหำรือ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวฒิุตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธภิำพในกำรปฏบิติัรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร 3) จดัท ำคู่มือกำรประเมิน
ประสิทธภิำพกำรปฏบิติัรำชกำรในรูปแบบส่ือ
ดิจทิัล/อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ประชุมติดตำม
ผลกำรปฏบิติัรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธภิำพในกำรปฏบิติัรำชกำร
ผลลัพธ ์ ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรมีควำม
น่ำเชื่อถือ และเปน็ไปตำมแนวทำงที่ก ำหนด
ตำมมติคณะรัฐมนตรี

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.65

9,067,800 บำท / 
10,000,000 บำท

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64/ 

เสนอขอตั งงบในปี 65

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X72 โครงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกภำครัฐ ในกำร
ปรับเปล่ียนไปสู่กำรเป็น
องค์กรดิจิทัล (สพร.)

หน่วยงำนภำครัฐน ำเทคโนโลยดิีจิทัลไป
ประยกุต์ใช ้100 หน่วยงำนใน 12 จังหวดั 
และ 4 ภมูิภำค

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 
และ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

10,800,000 บำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X73 โครงกำรศูนยเ์ทคโนโลยี
และนวตักรรมดิจิทัล
ภำครัฐ (DGTi) (สพร.)

หน่วยงำนภำครัฐน ำเทคโนโลยดิีจิทัลไป
ประยกุต์ใช ้100 หน่วยงำนใน 12 จังหวดั 
และ 4 ภมูิภำค

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 
และ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

14,300,000 บำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร

BR0201X74 โครงกำรพฒันำกำรน ำ 
Big Data และ AI มำใช้
ในกำรวำงแผนนโยบำย
กระทรวงศึกษำธกิำร

เชงิปริมำณ :
1. กระทรวงศึกษำธกิำร มี Big Dataบูรณำ
กำรเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวำ่งองค์กร 
(หน่วยงำน สังกดักระทรวงศึกษำธกิำร) 
จ ำนวน 1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษำธกิำรมีระบบ AI/Machine
 Learning เพื่อวเิครำะห์ปัจจัยที่เกีย่วเนือ่ง
กบัคุณภำพกำรศึกษำและนโยบำย จ ำนวน 1 
ระบบ
เชงิคุณภำพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพื่อใชใ้นกำร
บริหำรขอ้มูล และสร้ำงอลักอริทึม ส ำหรับ
กำรตัดสินใจ ที่มีประสิทธภิำพแม่นย ำ ส่งผล
ให้กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำไทย กำ้วน ำ
เหนือคู่แขง่ในภมูิภำคเดียวกนั

พฤศจิกำยน 2563 - 
กนัยำยน 2564

25,060,600              งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) 

BR0201X75 โครงกำรฝึกอบรม และ
พฒันำเนื อหำ ส ำหรับ
จัดฝึกอบรมกำรพฒันำ
ทักษะทำงด้ำน
เทคโนโลยดิีจิทัล และ
ปัญญำประดิษฐ์ (AI)

ฝึกอบรม และพฒันำเนื อหำ ส ำหรับจัด
ฝึกอบรมกำรพฒันำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล และปัญญำประดิษฐ์ (AI) ให้กบับุคลที่
สนใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65 7,000,000                เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำน ก.พ. BR0201X76 โครงกำร "โรงซ่อม เสริม
 และสร้ำงรัฐบำลดิจิทัล"
 หรือ Digital Garage 
เพื่อชว่ยสนับสนุนให้
ส่วนรำชกำรได้บุคลำกร
ที่มีทักษะด้ำนดิจิทัล
และนวตักรรมอยำ่ง
เหมำะสม

ส่วนรำชกำรมีแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเฉพำะ ส ำหรับกลุ่มก ำลังคนคุณภำพ
ด้ำนวทิยำกำรขอ้มูล (HRM for Digital 
Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.67

ไม่ใชเ้งินงบประมำณ ไม่ใชเ้งินงบประมำณ MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำน ก.พ. / สพร. / ดศ. / 
สถำบันคุณวฒิุวชิำชพี (องค์กำรมหำชน)

BR0201X77 กำรจัดท ำแนวทำงและ
กรอบกำรด ำเนินงำนใน
กำรพฒันำก ำลังคน
ภำครัฐเพื่อใชป้ระโยชน์
ขอ้มูลขนำดใหญ่ รวมถงึ
เสริมสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรพฒันำอยำ่งต่อเนือ่ง

 - บุคลำกรภำครัฐด้ำน Big Data ได้รับกำร
พฒันำขดีควำมสำมำรถ
 - บุคลำกรภำครัฐได้รับกำรพฒันำขดี
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใชป้ระโยชน์ขอ้มูล 
และมีกำรน ำทักษะไปใช ้หรือพฒันำทักษะ
อยำ่งต่อเนือ่ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.68

ไม่ใชเ้งินงบประมำณ ไม่ใชเ้งินงบประมำณ MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X78 โครงกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถและสร้ำง
ควำมพร้อมของบุคลำกร
เพื่อส่งเสริมรัฐบำล
ดิจิทัล (Government 
Digital Skills) (สพร.)

จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพฒันำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(TDGA) 7,000 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 
และ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

4,432,100 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

สถำบันคุณวฒิุวชิำชพี (องค์กำรมหำชน) BR0201X79 โครงกำรระบบ
ฐำนขอ้มูลกำรประเมิน
มำตรฐำนทักษะด้ำน
ขอ้มูลมหัตและ
สนับสนุนกำรพฒันำขดี
ควำมสำมำรถของ
ขำ้รำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐ

มีเคร่ืองมือสนับสนุนกำรประเมินตนเอง 
Self-Assessment โดยวดัทักษะด้ำนขอ้มูล
มหัตด้วยแบบทดสอบแกข่ำ้รำชกำรและ
บุคลำกรภำครัฐ

ม.ค. - มิ.ย. 64 ยงัไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ

กลำงเพิ่มเติม

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X80 โครงกำรกำรเพิ่มขดี
ควำมสำมำรถกำร
บริหำรจัดกำรองค์กร
ด้ำนดิจิทัล (High 
Performance 
Organization) (สพร.)

ระดับควำมส ำเร็จของกำรปรับเปล่ียนองค์กร
ไปเป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 ของแผนที่วำงไว้

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64 
และ ต.ค. 64 - 
ก.ย. 65

14,054,500 บำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X81 โครงกำรเพิ่มทักษะใหม่
ที่จ ำเป็น และกำรเสริม
ทักษะใหม่ ด้ำนดิจิทัล
ภำครัฐ ((Reskill - 
Upskill)

จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่อยำ่งน้อย 50% ของ
หน่วยงำนหลักได้รับกำรพฒันำตำมแผน 150
 คน

ต.ค.64 - ก.ย.65  1,082,400 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 3.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X82 กำรประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทัลเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิำพกำร
ท ำงำนและบริกำร
ประชำชน โครงกำรตำม
 (ร่ำง) แผนพฒันำ
รัฐบำลดิจิทัล

สพร. ใชช้ือ่โครงกำรวำ่ 
โครงกำรอ ำนวยควำม
สะดวกภำครัฐ ในกำร
ปรับเปล่ียนไปสู่กำรเป็น
องค์กรดิจิทัล 

เปำ้หมำย
1) เพื่อใหห้น่วยงำนมีกรอบกำรด ำเนินกำร 
Digital Transformation
2) เพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมเข้ำใจใหเ้จำ้หน้ำที่
หน่วยงำนในกำรผลักดันแผนพัฒนำรัฐบำลดิจทิัล
กิจกรรม ป ี2564 - 2565
(1) ศึกษำ Gap Analysis และแผน Digital 
Transformation
(2) ระดมควำมคิดเหน็/สัมมนนำร่วมกับ
หน่วยงำนที่เหีย่วข้องเพื่อผลักดัน Digital 
Transformation
(3) ประชำสัมพันธ ์(สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
100 หน่วยงำนน ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ผลผลิต ป ี2565
(1) จ ำนวนแพลตฟอร์มกลำงส ำหรับกำร
ด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนหรือกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน 6 โดเมน
(2) จ ำนวนผู้ใช้ประโยชน์จำกเอกสำรดิจทิัล 
100,000 รำย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2564 = 10.8000 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร 
35.2000 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 3.1

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) (สพร./ก.พ./ดศ./
สถำบันกำรศึกษำ)

BR0201X83 กำรพฒันำทักษะ 
ทัศนคติ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกร
ภำครัฐทำงด้ำนดิจิทัล 
โครงกำรตำม (ร่ำง) 
แผนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล

สพร. ใชช้ือ่โครงกำรวำ่ 
โครงกำรยกระดับ
ควำมสำมำรถและสร้ำง
ควำมพร้อมของบุคลำกร
เพื่อส่งเสริมรัฐบำล
ดิจิทัล (Government 
Digital Skills)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

2564 = 4.4321 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร 
93.7291 ล้ำนบำท

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564, 2565

MS 3.1เปา้หมาย
(1) เพื่อให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะบุคลำกร
ภำครัฐเฉพำะด้ำนเทคโนโลยดิีทัล ให้มีควำมรู้
 ควำมเชีย่วชำญ จนสำมำรถสนับสนุนองค์กร
ให้สำมำรถเปล่ียนผ่ำนสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ได้ 
(2) เพื่อให้ค ำปรึกษำ แนะน ำหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรกำรยกระดับทักษะด้ำนดิจิทัลที่จ ำเป็น
ต่อกำรปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นดิจิทัล 
(3) เพื่อสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำร
ขยำยผลกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ของ 
TDGA ไปยงัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั่วประเทศ
(4) เพื่อสร้ำงระบบกำรเรียนรู้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ เพื่อยกระดับ
ทักษะกำรเรียนรู้ และเพิ่มสมรรถนะจน
สำมำรถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัลในกำร
ท ำงำนได้อยำ่งสัมฤทธิผ์ล
กิจกรรมตอ่เน่ือง
(1) สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและยกระดับ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แกบุ่คลำกรภำครัฐ
(2) ปรับปรุงและพฒันำระบบสนับสนุนกำร
พฒันำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ
กจิกรรม ปี 2565
(1) ประชำสัมพนัธ ์(สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เขำ้ใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพฒันำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(TDGA) 7,000 คน
ผลผลิต ปี 2565
จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพฒันำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(TDGA) 7,000 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X84 โครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมและแนว
ทำงกำรขับเคล่ือน
จริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ใน
ภำครัฐและ
ภำคเอกชนของ
ประเทศไทย 
โครงกำรตำม (ร่ำง) 
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์
แหง่ชำติเพือ่กำร
พฒันำประเทศไทย

หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน มี
แนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพือ่
ขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจทิัล 
อตุสำหกรรมดิจทิัล แรงงำนดิจทิัล ของ
ประเทศ ด้วยกำรมีแนวทำงในกำร
ปฏบิัติอย่ำงมีรูปธรรม

270 วนันับถัดจำก
วนัลงนำมในสัญญำ 

(9 เดือน)
(ปีงบประมำณ 2565)

8,258,000.00       เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X85 โครงกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้กำร
ประยุกต์ใช้
ปัญญำประดิษฐ์แบบ
มีจริยธรรม เพือ่
รองรับกำรขับเคล่ือน
สู่อตุสำหกรรมแหง่
อนำคต โครงกำรตำม
 (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์
แหง่ชำติเพือ่กำร
พฒันำประเทศไทย

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
ประชำชน มีบุคลำกรทำงด้ำน
เทคโนโลยีปัญญำ ประดิษฐ์ทีม่ีศักยภำพ
ในกำรขับเคล่ือนอตุสำหกรรมแหง่
อนำคต สู่ตลำดแรงงำนดิจทิัล (Digital 
Workforce)

270 วนันับถัดจำก
วนัลงนำมในสัญญำ 

(9 เดือน)
(ปีงบประมำณ 2565)

32,435,000.00      เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X86 กำรจัดท ำแนวปฏบิัติ
จริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ 
(Thailand AI Ethics 
Guideline)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบและเห็นชอบ 
แนวปฏบิัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ 
(Thailand AI Ethics Guideline) เมือ่วนัที่ 2
 กมุภำพนัธ ์2564 โดยให้ ดศ. เร่งสร้ำงควำม
เขำ้ใจที่ชดัเจนกบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง
เกีย่วกบัแนวปฏบิัติจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
 ทั งในประเด็นของหลักคิด นิยำม และ
แนวทำงกำรแปลงแนวปฏบิัติจริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ไปสู่กำรปฏบิัติ

- ไม่มี - MS 4.1

ส ำนักงำนพฒันำธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X87 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
รัฐ (กจิกรรม  ให้บริกำร
เฝ้ำระวงัภยัคุกคำมไซ
เบอร์ให้กบัโครงสร้ำง
พื นฐำนดิจิทัลและ
บริกำรออนไลน์ของ
หน่วยงำนภำครัฐ)

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับกำรเฝ้ำระวงั
และป้องกนัภยัคุกคำมทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศรูปแบบต่ำง ๆ รวมถงึมีเคร่ืองมือที่
ชว่ยในกำรประสำนกำรแจ้งเหตุร่วมกบั
หน่วยงำนโครงสร้ำงพื นฐำนส ำคัญทำง
สำรสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ภยั
คุกคำมได้อยำ่งทันท่วงที และมีประสิทธภิำพ 
โดยกจิกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   - มีมำตรฐำนส ำหรับเอกสำรอเิล็กทรอนิกส์
 Digital ID/กำรใชล้ำยมือชือ่อเิล็กทรอนิกส์ฺ/
ชดุขอ้มูลของหน่วยงำนภำครัฐและมีเคร่ืองมือ
ในกำรปกป้องระบบหรือขอ้มูลที่ส ำคัญของ
ภำครัฐ ส ำหรับ 250 หน่วยงำน 1 ระบบ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  275,500,900 บำท*
(งบประมำณปี 64)

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

เปา้หมาย
(1) เพื่อให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะบุคลำกร
ภำครัฐเฉพำะด้ำนเทคโนโลยดิีทัล ให้มีควำมรู้
 ควำมเชีย่วชำญ จนสำมำรถสนับสนุนองค์กร
ให้สำมำรถเปล่ียนผ่ำนสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ได้ 
(2) เพื่อให้ค ำปรึกษำ แนะน ำหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรกำรยกระดับทักษะด้ำนดิจิทัลที่จ ำเป็น
ต่อกำรปรับเปล่ียนองค์กรให้เป็นดิจิทัล 
(3) เพื่อสร้ำงเครือขำ่ยควำมร่วมมือในกำร
ขยำยผลกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ของ 
TDGA ไปยงัเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั่วประเทศ
(4) เพื่อสร้ำงระบบกำรเรียนรู้แพลตฟอร์ม
ดิจิทัล ส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ เพื่อยกระดับ
ทักษะกำรเรียนรู้ และเพิ่มสมรรถนะจน
สำมำรถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัลในกำร
ท ำงำนได้อยำ่งสัมฤทธิผ์ล
กิจกรรมตอ่เน่ือง
(1) สร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจและยกระดับ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แกบุ่คลำกรภำครัฐ
(2) ปรับปรุงและพฒันำระบบสนับสนุนกำร
พฒันำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ
กจิกรรม ปี 2565
(1) ประชำสัมพนัธ ์(สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เขำ้ใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพฒันำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(TDGA) 7,000 คน
ผลผลิต ปี 2565
จ ำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพฒันำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ 
(TDGA) 7,000 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนพฒันำธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X88 โครงกำรพฒันำบริกำร
โครงสร้ำงพื นฐำนและ
ควำมมัน่คงปลอดภยั
ด้ำนดิจิทัล 
(Infrastructure and 
Security)
(กจิกรรม ให้บริกำรเฝ้ำ
ระวงัภยัคุกคำมไซเบอร์
ให้กบับริกำรออนไลน์
ภำครัฐ และจัดกำร
เหตุกำรณ์ภยัคุกคำมไซ
เบอร์ให้กบัโครงสร้ำง
พื นฐำนส ำคัญทำง
สำรสนเทศ (CII))

เพื่อปฏรูิปกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐเพื่อ
ผลักดัน
ให้เกดิกำรให้บริกำรภำครัฐที่มีประสิทธภิำพ
และประสิทธผิลในรูปแบบที่เป็นตำม
มำตรฐำนสำกล และมีควำมมัน่คงปลอดภยั 
รวมทั งท ำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีเคร่ืองมือ 
เทคโนโลย ีและนวตักรรมที่ชว่ยสนับสนุนกำร
ให้บริกำรภำคประชำชนและภำคเอกชนท ำได้
อยำ่งรวดเร็วและทั่วถงึ เพื่อให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อยำ่งทันท่วงที 
รวมถงึเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและ
เตรียมควำมพร้อมของประเทศให้เป็นที่น่ำ
ลงทุนในสำยตำของนักลงทุนต่ำงชำติ อนัจะ
ส่งผลต่อกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศใน
ภำพรวม กจิกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
   - มีระบบให้บริกำรเฝ้ำระวงัภยัคุกคำมไซ
เบอร์ให้กบัโครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัลและ
บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
เพิ่มควำมเชือ่มัน่ในกำรให้บริกำร จ ำนวน 400
 หน่วยงำน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  575,844,100 บำท*
(ค ำของบประมำณ ปี 

65)

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชำติ 
(สกมช.)

BR0201X89 โครงกำรเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถระบบ
บริหำรจดักำรด้ำนไซ
เบอร์ของประเทศ
กจิกรรม จดัท ำ
มำตรกำรและแนว
ปฏบิัติขั นต่ ำในกำร
ปกป้องและรักษำ
ควำมมัน่คงปลอดภยั
โครงสร้ำงพื นฐำน
ส ำคัญของประเทศ

มำตรกำร มำตรฐำน แนวปฏบิัติขั นต่ ำ 
และแนวทำงกำรส่งเสริมในกำรปกป้อง
และรักษำควำมมัน่คงปลอดภยั
โครงสร้ำงพื นฐำนส ำคัญของประเทศ 
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้น พรบ. รักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65 5,000,000            เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรรักษำควำม
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชำติ 
(สกมช.)

BR0201X90 โครงกำรเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถระบบ
บริหำรจดักำรด้ำนไซ
เบอร์ของประเทศ
กจิกรรม ประเมิน
ควำมเส่ียงต่อภยั
คุกคำมไซเบอร์ของ
ประเทศ

รำยงำนกำรวเิครำะหแ์ละประเมินควำม
เส่ียงต่อภยัคุกคำมไซเบอร์ในภำพรวม
ของประเทศ และกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อภยัคุกคำม
ไซเบอร์ของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,000,000          เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X91 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
กจิกรรมจัดท ำแผน
แม่บทกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริม และ
กำรคุ้มครองขอ้มูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2564-2568
 ภำยใต้โครงกำรจัดตั ง
ส ำนักงำนคณะ
คณะกรรมกำรคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล

1. จัดท ำแผนแม่บทกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ส่งเสริม และกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล 
ภำยใต้กรอบระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 
2564-2568) เพื่อก ำหนดกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และกำรคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคลของประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ใน
ฐำนะผู้ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้
ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคล สำมำรถน ำแผน
แม่บทกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และ
กำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2564-2568 มำประยกุต์ใชใ้นกำรวำง
แผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรได้

30 ก.ย. 63 - 26 มิ.ย. 64  4,200,000 บำท  งบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี 2563 
(โครงกำรจัดตั ง

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบุคคล)

MS 4.1 ด้ำนกฎหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X92 โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
จัดท ำร่ำงกฎหมำย
ล ำดับรองภำยใต้
พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 
2562

1. คณะกรรมกำรคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลมี
ขอ้มูลพื นฐำนเกีย่วกบักฎหมำย หลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมำตรกำรก ำกบัดูแลเกีย่วกบักำร
ให้ควำมคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นไป
ตำมหลักกำรที่กฎหมำยก ำหนดและ
สอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล เพื่อ
ประกอบกำรพจิำรณำในกำรออกกฎหมำย
ล ำดับรองภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. มีกฎหมำยล ำดับรองที่ก ำหนดหลักเกณฑ์ 
กลไก หรือมำตรกำรก ำกบัดูแลเกีย่วกบักำร
ให้ควำมคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคลที่เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล
 พ.ศ. 2562

31 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 64 17,500,000 บำท งบประมำณจำกแหล่ง
อืน่ (กองทุนพฒันำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

MS 4.1 ด้ำนกฎหมำย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X93 โครงกำรจำ้งที่
ปรึกษำจดัท ำแนว
ปฏบิัติเกีย่วกบักำร
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Personal 
Data Protection 
Guideline) ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ตำม
พระรำชบัญญติั
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

1. คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลมีข้อมูลเชิงลึก เพือ่ประกอบกำร
พจิำรณำออกประกำศแนวปฏบิัติ
เกีย่วกบักำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection 
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ป็นไปตำมหลักกำรทีก่ฎหมำย
ก ำหนดและสอดคล้องกบั
มำตรฐำนสำกล 
2. หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวทำง
เบื องต้น เพือ่เตรียมควำมพร้อมในกำร
ด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญติัคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

24 ธ.ค. 63 -18 ธ.ค. 64  18,944,705 บำท งบนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่ 
(กองทุนพฒันำดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกจิและสังคม)

MS 4.1 ด้ำนกฎหมำย

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X94 โครงกำรศูนย์
ประสำนงำนและแกไ้ข
ปัญหำขำ่วปลอม 
(Anti Fake News 
Center: AFNC) 

มีระบบงำน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ สถำนที่ และ
บุคลำกรในกำรปฏบิัติงำน พร้อมทั งท ำกำร
พฒันำบุคลำกรและเครือขำ่ย ผู้ประสำนงำน 
ทั งภำครัฐ และภำคเอกชน ให้สำมำรถ
ปฏบิัติงำน
ด้ำนกำรวเิครำะห์เนื อหำ บริหำรกำรขำ่ว และ
กำรรับแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที และด ำเนินกำร
ประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่เกีย่วขอ้ง 
รวมไปถงึประชำชนและส่ือมวลชน รวมถงึ
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ให้แกป่ระชำชนใน
กำรรับขอ้มูลขำ่วสำรอยำ่งมีวจิำรณญำณกอ่น
จะเผยแพร่หรือส่งต่อในอนิเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65

245,226,800.0000     โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ 

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X95 โครงกำรจ้ำงเหมำเฝ้ำ
ระวงัเวบ็ไซต์ผิด
กฎหมำย (Facebook 
Fanpage “อำสำ จับตำ
 ออนไลน)์

มีหน่วยงำนเฝ้ำระวงั ติดตำมกำรเผยแพร่
ขอ้มูลขำ่วสำรที่ผิดกฎหมำย มีเจ้ำหน้ำที่
รวบรวมจัดเกบ็ สืบสวน วเิครำะห์ขอ้มูล
หลักฐำนเพื่อร้องขอต่อศำลให้มีกำรระงับกำร
แพร่หลำยซ่ึงขอ้มูลคอมพวิเตอร์ที่ผิดกฎหมำย
 มีชอ่งทำงให้ประชำชนแจ้งเบำะแส เนื อหำที่
ไม่เหมำะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65 19,938,700.0000      โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ 

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X96 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ของรัฐ กจิกรรมพฒันำ
ระบบคลำวน์กลำง
ภำครัฐ  (Government
 Data Center and 
Cloud service: GDCC)

ให้บริกำรระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ (GDCC) 
กบัหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน 12,000 VM 
หรือ 48,000 vCPU และรองรับบริกำรขอ้มูล
แบบเปิดไม่น้อยกวำ่ 7 ชดุขอ้มูล (Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 845,763,100.0000     โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

บริษทั โทรคมนำคม แห่งขำติ จ ำกดั 
(มหำชน) (NT)

BR0201X97 แผนงำน Government
 Big Data and AI 
Platform

เป้ำหมำยคือ มี Platform ส ำหรับภำครัฐ 
เพื่อพฒันำทักษะทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)
  และกำรใชป้ระโยชน์จำกขอ้มูลขนำดใหญ่ 
(Big Data) เพื่อน ำไปประยกุต์ใชง้ำนตำม
วตัถปุระสงค์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่มี บมจ. โทรคมนำคม
แห่งชำติ (ไม่ใช้

งบประมำณแผ่นดิน)

MS 4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

บริษทั โทรคมนำคม แห่งขำติ จ ำกดั 
(มหำชน) (NT)

BR0201X98 แผนงำนกำรให้บริกำร 
5G ส ำหรับลูกค้ำองค์กร

เพื่อเตรียมให้บริกำรแกลู่กค้ำองค์กร เพื่อ
สนับสนุนควำมสำมำรถในกำรพฒันำด้ำน
อตุสำหกรรมกำรศึกษำ เมืองอจัฉริยะ และ
ด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ ชว่ยยกระดับ 
บริกำรภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ และควำมมัน่คง 
เพื่อร่วมขบัเคล่ือนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในด้ำน
สำธำรณสุข กำรศึกษำ กำรเกษตร 
อตุสำหกรรม และเมืองอจัฉริยะที่ต้องกำรใช้
บริกำรเทคโนโลย ี5G ภำยในพื นที่เฉพำะ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่มี บมจ. โทรคมนำคม
แห่งชำติ (ไม่ใช้

งบประมำณแผ่นดิน)

MS 4.2

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X99 โครงกำรกำรพฒันำ
ระบบเครือขำ่ยส่ือสำร
ขอ้มูลเชือ่มโยง
หน่วยงำนภำครัฐ (GIN)

จ ำนวนหน่วยงำนภำครัฐ (สะสม) ที่มีกำร
เชือ่มโยงกนัผ่ำนเครือขำ่ยส่ือสำรภำครัฐ 
3,100 หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 372,400,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS4.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X100 โครงกำรพฒันำ
โครงสร้ำงพื นฐำนดิจิทัล
ภำครัฐที่มีควำมมัน่คง
ปลอดภยั (GSI (DG 
Links))

เชือ่มโยงหน่วยงำน/ระบบส ำคัญด้วย DG 
Links 105 หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 256,200,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X101 โครงกำรศูนยข์อ้มูล
ภำครัฐ (DGA Data 
Center (DG Cloud))

จ ำนวนระบบส ำคัญที่ใชบ้ริกำรศูนยข์อ้มูล
ภำครัฐ (DGA Data Center) 2 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 103,700,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.2 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข BR0201X102 โครงกำรพฒันำ Digital
 Health Regulatory 
Sandbox

มีรูปแบบกำรบริกำร (Business Model) ที่มี
ควำมเป็นไปได้โดยไม่มีกำรปิดกั นนวตักรรม
กำรบริกำรในอนำคต น ำไปสู่กำรก ำกบัดูแลที่
มีประสิทธภิำพและคุ้มครองควำมปลอดภยั
ให้แกผู้่รับบริกำร

2564 - 2565 50,000,000.0000      เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 4.2 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศสุขภำพ

ส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ BR0201X103 โครงกำรพฒันำต้นแบบ
ระบบคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์น  ำด้วย AI

ระบบคำดกำรณ์สถำนกำรณ์น  ำและขอ้มูลเปิด
 น ำขอ้มูลเชงิอตุุ อทุกมำวเิครำะห์ ใช้
ขอ้มูลภำพถำ่ยดำวเทียมมำวเิครำะห์ด้วย AI

ม.ค. - มิ.ย. 64 80,000,000.0000       MS 4.2

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

BR0201X104 โครงกำรวจิัยและพฒันำ
แพลตฟอร์ม
ปัญญำประดิษฐ์สัญชำติ
ไทย (AI for Thai)

AI for Thai V2
• มีระบบ Monitor ทรัพยำกรแยกตำม
บริกำรแต่ละตัว
• มี dash board สถติิกำรใชง้ำนแยกตำม
บริกำรแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end ส ำหรับเจ้ำของบริกำร 
เพื่อติดตำมสถติิกำรให้บริกำร

ต.ค. 63 - ต.ค. 64 8,000,000.0000        เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 4.2 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

BR0201X105 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มบริกำร
ขอ้มูลเมืองอจัฉริยะ  
(Smart City Data 
Service Platform) + 
(Micro Service หรือ 
MECAs)

แพลตฟอร์มบริกำรขอ้มูลเมืองอจัฉริยะ และ
คลำวด์แพลตฟอร์มให้รองรับบริกำรขอ้มูล
เมืองที่ขยำยได้ (Micro Service หรือ เมฆำ: 
MECAs) พร้อมเปิดให้บริกำรกบัหน่วยงำนที่
สนใจ

ก.ค. 62 - ก.ค. 65 7,682,000.0000        โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.2 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์และ
คอมพวิเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
ร่วมกบั
1) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม
2) สถำบันไฟฟำ้และอเิล็กทรอนิกส์
3) กรมพฒันำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษพ์ลังงำน 
4) บริษทั เน็กซ์พำย จ ำกดั

BR0201X106 โครงกำรขยำยผล 
NETPIE IoT Platform 
 และกำรพฒันำ IoT 
Platform เพื่อบูรณำ
กำรกำรออกแบบ กำร
ผลิต และกำรบริกำรใน
อตุสำหกรรม

NETPIE IoT Platform: แพลตฟอร์มส่ือสำร
เชือ่มต่อทุกส่ิงบนโลกอนิเทอร์เน็ต ตอบสนอง
ผู้ใชง้ำนเชงิพำณิชย์

2564 - 2567 32,416,500.0000      โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ 

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.2 

ส ำนักงำนพฒันำวทิยำศำสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชำติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยำกรคอมพวิเตอร์
เพื่อกำรค ำนวณขั นสูง 
(ThaiSC)

โครงสร้ำงพื นฐำนด้ำนกำรค ำนวณ
ประสิทธภิำพสูง สำมำรถรองรับโจทยป์ัญหำ
ขนำดใหญ่ของประเทศ เพื่อควำมรวดเร็วและ
แม่นย ำในกำรหำค ำตอบ โดยให้บริกำรแบบ
เปิด (Open Services) เพื่อใชใ้นงำนวจิัย
และพฒันำที่ตอบโจทยป์ระเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 67  ปี 64: 600,000,000
ปี 65: 92,680,880
ปี 66: 71,300,000
ปี 67: 59,300,000

ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม และได้เสนอ
ขอตั งงบประมำณในปี 65

MS 4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สศช./ มท. (สถ./ กชช.) BR0201X108 โครงกำรระบบขอ้มูล
และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล
เพื่อลดชอ่งวำ่งควำม
ยำกจนในประเทศ (AI 
for poverty
alleviation in 
Thailand) โครงกำรตำม
 (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ศึกษำ วเิครำะห ์และ
ออกแบบกระบวนกำรและสถำปตัยกรรมของ
แพลตฟอร์มส ำหรับกำรจดักำรและบรูณำกำร
ข้อมูลสำรสนเทศของประเทศ ตั งแต่ระดับคน 
ชุมชน ในพื นที่เพื่อช่วยแก้ปญัหำควำมยำกจน 
และส่งเสริมใหป้ระชำกรผ่ำนเกณฑ์ควำมยำกจน
 5 มิติ ได้แก่ กำรศึกษำ สุขภำพ รำยได้ ควำม
เปน็อยู่ และกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ โดยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน (Server/ Cloud 
Service และ Software) พัฒนำระบบเก็บ
ข้อมูลและวเิครำะหข์้อมูลขนำดใหญ่ด้วย
ปญัญำประดิษฐ์ รวมถึงน ำร่องกำรใช้
แพลตฟอร์มกลำง วเิครำะห ์ทดสอบ และ
พัฒนำมำตรฐำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรใน
ด้ำนต่ำงๆ ที่เอื อใหเ้กิดกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปล่ียนข้อมูลสำรสนเทศของภำครัฐอย่ำง
มั่นคงปลอดภยั
เปำ้หมำย : ข้อมูลและแพลตฟอร์มกำรวเิครำะห์
ข้อมูลที่เปน็โครงสร้ำงพื นฐำนของประเทศ อัน
น ำไปสู่กำรก ำหนนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีประสิทธภิำพ ซ่ึงจะช่วยลดช่องวำ่ง
ควำมเหล่ือมล  ำ

ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี 
(ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ

ระยะที่สอง 3 ปี)

428,600,000 บำท งบประมำณส ำนักงำน
สภำพฒันำกำร

เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชำติ

MS 4.2 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X109 โครงกำรแผนพฒันำ
ระบบเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ทำง
กำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุข โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี 
(ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ

ระยะที่สอง 3 ปี)

100,000,000 บำท งบประมำณส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

MS 4.2 

กษ. (สศข.NABC)/ อว.
(สวทช. ศอ.)/พด./ ดศ.(สวข. สศด.)

BR0201X110 โครงกำรพฒันำ
เคร่ืองมือและ
แบบจ ำลอง ด้ำน AI 
เพื่อกำรประยกุต์ใชใ้น
ด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศไทย  โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี 50,000,000 บำท งบประมำณ พบข. MS 4.2 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : จัดท ำแผนแม่บท
และแผนพฒันำระบบเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ทำงกำรแพทยแ์ละ
สำธำรณสุขแบบบูรณำกำร ผ่ำนกำรวเิครำะห์
ระบบที่เกีย่วขอ้งกบัควำมต้องกำรของผู้ใชง้ำน
 และออกแบบระบบจำกโครงสร้ำงที่ได้จำก
กำรศึกษำ ตรวจสอบควำมถกูต้อง และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงฐำนขอ้มูล 
และออกแบบส่วนต่อของผู้ใชง้ำนระบบ 
UX/UI พฒันำระบบเทคโนโลย ีAI ทำง
กำรแพทยแ์ละสำธำรณสุข (AI ส ำหรับ
ภำพรังสีทรวงอก ภำพถำ่ยจอประสำทตำ 
และภำพเอกซเรยค์อมพวิเตอร์สมอง) เพื่อ
เชือ่มต่อกบักำรใชร้ะบบป AI ทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขจำกโรงพยำบำลสังกดั สธ. 
กบัแพทยผู้์ให้กำรรักษำ พร้อมน ำระบบฯ ไป
ใชใ้นโรงพยำบำลน ำร่อง 
เป้ำหมำย :
- ระบบเอกซเรยส์ ำหรับทรวงอก ตำ และสมอง
- ระบบลงทะเบียน เชือ่มต่อ และบริหำร
จัดกำรสิทธิเ์ขำ้ถงึขอ้มูลด้ำนสำธำรณสุข

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : พฒันำแพลตฟอร์ม
ควำมร่วมมือด้ำนขอ้มูลเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย (THAGRI) ที่มุง่เน้นกำรใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรพื นที่
เกษตรกรรม โดยบูรณำกำรขอ้มูลจำก
ฐำนขอ้มูลระหวำ่งฐำนขอ้มูล Agri-Map และ
ฐำนขอ้มูลกำรเกษตรแห่งชำติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทั งกำรจัดท ำธรร
มำภบิำล และให้บริกำรขอ้มูลแกเ่กษตรกร 
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน พฒันำงำนวจิัย
เชงิประยกุต์ที่ใชข้อ้มูลจำกแพลตฟอร์ม 
THAGRI เสริมสร้ำง Community ส ำหรับ 
เกษตรกร/เจ้ำของขอ้มูล/นักพฒันำ
นวตักรรม/ ให้มีควำมเขม้แขง็ สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศอยำ่งมีประสิทธภิำพ ผ่ำน
กระบวนกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้
เป้ำหมำย :
- แพลตฟอร์มควำมร่วมมือด้ำนขอ้มูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย 
- เคร่ืองมือกำรพยำกรณ์รำคำสินค้ำเกษตร 
แมลงและโรคพชื
- Community ส ำหรับ เกษตรกร/เจ้ำของ
ขอ้มูล/นักพฒันำนวตักรรม/ ที่มีควำมเขม้แขง็
 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของประเทศได้
มีประสิทธภิำพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล 
(depa)/อว. (สอวช.)/สวสธ./สมำคมด้ำน
ดิจิทัล (เชน่ AIAT)/ ส.อ.ท./ สภำ
หอกำรค้ำไทย)

BR0201X111 โครงกำรส่งเสริมให้เกดิ
กำรพฒันำอตุสำหกรรม
ฮำร์ดแวร์รองรับ
เทคโนโลย ีAI โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

พ.ศ. 2565-2567 215,000,000 บำท งบประมำณปี 2565 MS 4.2 

ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล (depa) BR0201X112 โครงกำรพฒันำสตำร์ท
อพั AI Tech โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพฒันำประเทศ
ไทย

พ.ศ. 2565-2567 682,900,000 บำท MS 4.2 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : พฒันำแพลตฟอร์ม
ควำมร่วมมือด้ำนขอ้มูลเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย (THAGRI) ที่มุง่เน้นกำรใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรพื นที่
เกษตรกรรม โดยบูรณำกำรขอ้มูลจำก
ฐำนขอ้มูลระหวำ่งฐำนขอ้มูล Agri-Map และ
ฐำนขอ้มูลกำรเกษตรแห่งชำติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทั งกำรจัดท ำธรร
มำภบิำล และให้บริกำรขอ้มูลแกเ่กษตรกร 
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน พฒันำงำนวจิัย
เชงิประยกุต์ที่ใชข้อ้มูลจำกแพลตฟอร์ม 
THAGRI เสริมสร้ำง Community ส ำหรับ 
เกษตรกร/เจ้ำของขอ้มูล/นักพฒันำ
นวตักรรม/ ให้มีควำมเขม้แขง็ สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศอยำ่งมีประสิทธภิำพ ผ่ำน
กระบวนกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้
เป้ำหมำย :
- แพลตฟอร์มควำมร่วมมือด้ำนขอ้มูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย 
- เคร่ืองมือกำรพยำกรณ์รำคำสินค้ำเกษตร 
แมลงและโรคพชื
- Community ส ำหรับ เกษตรกร/เจ้ำของ
ขอ้มูล/นักพฒันำนวตักรรม/ ที่มีควำมเขม้แขง็
 บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของประเทศได้
มีประสิทธภิำพ

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ปรับอตุสำหกรรม
ดั งเดิมให้เป็นผู้ผลิตอปุกรณ์อจัฉริยะที่มีกำรใช้
เทคโนโลยปีัญญำประดิษฐ์ สร้ำงควำมเขม้แขง็
ให้กบัอตุสำหกรรมไทย โดยมุง่เน้นกำร
ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม AI ใน
กำรยกระดับผลิตภณัฑ์และบริกำร กำรเพิ่ม
ประสิทธภิำพกระบวนกำร และกำรเพิ่มผลิต
ภำพหรือมูลค่ำเพิ่ม ส่งเสริมให้เกดิกำรใช้
อปุกรณ์ดิจิทัลที่มีมำตรฐำนของไทย สร้ำง
ควำมเชือ่มัน่ให้กบัผู้บริโภค กอ่ให้เกดิกำรใช้
งำนในประเทศอยำ่งแพร่หลำยทดแทนกำร
น ำเขำ้ ลดกำรขำดดุลช ำระเงินทำงเทคโนโลยี
 ผ่ำนกำรสนับสนุน/อดุหนุนผู้ประกอบกำรให้
ด ำเนินกำรปรับปรุงเทคโนโลยแีละ
กระบวนกำรผลิต เพื่อพฒันำผลิตภณัฑ์ให้
สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองเคร่ืองหมำย
มำตรฐำนของไทย ส่งเสริมให้เกดิกำร
ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยปีัญญำประดิษฐ์ในธรุกจิ
 MSMEs และเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ ลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธภิำพกำรบริหำร
จัดกำรให้กบัธรุกจิ ส่งเสริมประชำชน
ประยกุต์ใชสิ้นค้ำไทยที่มีเคร่ืองหมำย dSURE
 ชว่ยลดกำรขำดดุลจำกกำรปัญหำกำรน ำเขำ้
สินค้ำเทคโนโลยี
เป้ำหมำย :
- ผู้ประกอบกำรอตุสำหกรรมดั งเดิม เชน่ 
อตุสำหกรรมอเิล็กทรอนิกส์ หรืออปุกรณ์
ไฟฟำ้ เกดิกำรปรับเปล่ียนธรุกจิสู่ผู้ผลิต
อปุกรณ์ AI ที่ทันสมัย 18 โรงงำน
- ผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรปรับปรุง
เทคโนโลยแีละกระบวนกำรผลิต เพื่อพฒันำ
ให้ผลิตภณัฑ์สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง
เคร่ืองหมำย dSURE 300 รำย  
- ผู้ประกอบกำร MSMEs, เกษตรกร มีกำร
ประยกุต์ใชเ้ทคโนโลย ีAI โดยเลือกซื อ
ผลิตภณัฑ์ที่ได้รับเคร่ืองหมำย dSURE 10,000
 รำย
- ประชำชนได้ใชผ้ลิตภณัฑ์ที่ได้รับเคร่ืองหมำย
 dSURE 100,000 รำย

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ส่งเสริมและสนุนส
นุนกำรพฒันำและสร้ำงศักยภำพวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นด้ำน AI ในกลุ่มเทคโนโลยี
เป้ำหมำย และ Data Platform ให้มีศักยภำพ
เป็นตัวหลักในกำรขบัเคล่ือนสู่ระบบเศรษฐกจิ
และสังคมดิจิทัลอยำ่งเต็มรูปแบบ มุง่สร้ำง
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรดิจิทัลให้กบั
ภำคอตุสำหกรรม ภำคธรุกจิ กำรค้ำและ
บริกำร ภำคประชำสังคม ประชำชน รวมถงึ
ภำครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้วสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นน ำ AI สู่กำรเร่ิมต้นธรุกจิที่มี
ควำมเป็นไปได้ทั งในเชงิเทคโนโลยแีละ
กำรตลำด กำรจัดท ำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร
ต้นแบบเพื่อกำรสำธติ และกำรลงทุนใน
เคร่ืองจักร อปุกรณ์ เทคโนโลยทีี่มี
ประสิทธภิำพเพื่อกำรเร่ิมต้นธรุกจิ รวมถงึกำร
สำมำรถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลย ีAI เพื่อสร้ำง
ศักยภำพและเพิ่มจ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัล
เร่ิมต้นที่ได้รับกำรต่อยอดทำงธรุกจิและต่อ
ยอดกำรลงทุน (Deal flow) และเกดิ
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นที่แขง่ขนัได้ในระดับ
นำนำชำติ ท ำกำรยกระดับศักยภำพวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นผ่ำนกจิกรรมและกำรสร้ำง
เครือขำ่ยควำมร่วมมือกบัภำครัฐ ภำคเอกชน 
และหน่วยงำนชั นน ำทั งในและต่ำงประเทศ 
(Accelerator Program) โดยมุง่หวงัให้
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นสำมำรถขยำยธรุกจิสู่   
 ยนูิคอร์น (Unicorn) รวมถงึกำรผลักดันเขำ้สู่
ตลำดต่ำงประเทศได้อยำ่งรวดเร็ว ส่งเสริม
ส่งเสริมให้เกดิกำรจัดท ำหรือยืน่จดลิขสิทธิ ์
สิทธบิัตร เคร่ืองหมำยกำรค้ำและทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำอืน่ ด้ำน AI รวมถงึกำรยืน่ขอรับ
รองมำตรฐำนทั งในประเทศและต่ำงประเทศที่
เกีย่วกบักำรพฒันำอตุสำหกรรมดิจิทัลหรือ
กำรจัดท ำกำรศึกษำที่เกีย่วกบักำรพฒันำ
อตุสำหกรรมดิจิทัล โดยจะมีกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนกำรพฒันำศักยภำพและร่วมลงทุนใน
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธรุกจิ 
ระยะเติบโต และระดับยนูิคอร์น สนับสนุน
กำรพฒันำศักยภำพ (Capacity Building) 
พฒันำเครือขำ่ยเพื่อส่งเสริมวสิำหกจิดิจิทัล
เร่ิมต้น (Networking) กำรเผยแพร่ขอ้มูล 
สร้ำงควำมตระหนัก และผลักดันให้เกดิกำรใช้
เทคโนโลยจีำก digital  startup ไทย
เป้ำหมำย :
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้น
ธรุกจิ 250 รำย
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเติบโต
 50 รำย
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะกำ้วสู่
ระดับยนูิคอร์น 2 รำย
- มีวสิำหกจิเร่ิมต้นเขำ้ร่วมกจิกรรมกำร
สนับสนุนด้ำนกำรพฒันำศักยภำพ (Capacity
 Building)และผลักดันให้มีโอกำสนทำง
กำรค้ำและกำรลงทุน ผ่ำนกำรสนับสนุนทุน 
และกำรจับคู่ธรุกจิ ไม่น้อยกวำ่ 250 รำย 
- กำรพฒันำเครือขำ่ยเพื่อส่งเสริมวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้น (Networking) เกดิกำรขยำย
และเติบโต ผ่ำนกำรกจิกรรมต่ำงๆที่จะ
ผลักดันให้เกดิ กวำ่ 2,000 คน และมีกจิกรรม
สร้ำงควำมตระหนักรีบรู้ให้กบัภำคเอกชน 
และประชำชนได้เกดิควำมตระหนักของ
เทคโนโลย ีAI ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 
130,000 รำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ และ 
ส ำนักงำน ก.พ.ร.

BR0201X113 สนับสนุนให้หน่วยงำน
ของรัฐทบทวนกฎหมำย
และกฎระเบียบที่เป็น
อปุสรรคต่อกำร
ปรับเปล่ียนรูปแบบกำร
บริหำรงำนและกำร
บริกำรภำครัฐไปสู่
ดิจิทัลผ่ำนกลไกกำร
ประเมินผลสัมฤทธิข์อง
กฎหมำย

กฎระเบียบที่เป็นอปุสรรคต่อกำรปรับเปล่ียน
รูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐ
ไปสู่ดิจิทัลได้รับกำรทบทวนและแกไ้ขปรับปรุง

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สำมำรถระบุได้ 
(เนือ่งจำกเป็นกำร

ด ำเนินงำนตำมภำรกจิ
หน้ำที่ของส ำนักงำนฯ 

โดยไม่มีกำรจัดท ำ
โครงกำรขึ นใหม)่

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี BR0201X114 โครงกำรปรับปรุง
กฎหมำยและหรือ
ระเบียบในควำม
รับผิดชอบของ สปน.

กฏหมำยและหรือระเบียบในควำมรับผิดชอบ
ของ สปน.ได้รับกำรทบทวน ปรับปรุงอยำ่ง
น้อย 1 ฉบับ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 -                         โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

แนวทำงกำรด ำเนินงำน : ส่งเสริมและสนุนส
นุนกำรพฒันำและสร้ำงศักยภำพวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นด้ำน AI ในกลุ่มเทคโนโลยี
เป้ำหมำย และ Data Platform ให้มีศักยภำพ
เป็นตัวหลักในกำรขบัเคล่ือนสู่ระบบเศรษฐกจิ
และสังคมดิจิทัลอยำ่งเต็มรูปแบบ มุง่สร้ำง
ผลิตภณัฑ์หรือบริกำรดิจิทัลให้กบั
ภำคอตุสำหกรรม ภำคธรุกจิ กำรค้ำและ
บริกำร ภำคประชำสังคม ประชำชน รวมถงึ
ภำครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้วสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นน ำ AI สู่กำรเร่ิมต้นธรุกจิที่มี
ควำมเป็นไปได้ทั งในเชงิเทคโนโลยแีละ
กำรตลำด กำรจัดท ำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร
ต้นแบบเพื่อกำรสำธติ และกำรลงทุนใน
เคร่ืองจักร อปุกรณ์ เทคโนโลยทีี่มี
ประสิทธภิำพเพื่อกำรเร่ิมต้นธรุกจิ รวมถงึกำร
สำมำรถประยกุต์ใชเ้ทคโนโลย ีAI เพื่อสร้ำง
ศักยภำพและเพิ่มจ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัล
เร่ิมต้นที่ได้รับกำรต่อยอดทำงธรุกจิและต่อ
ยอดกำรลงทุน (Deal flow) และเกดิ
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นที่แขง่ขนัได้ในระดับ
นำนำชำติ ท ำกำรยกระดับศักยภำพวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้นผ่ำนกจิกรรมและกำรสร้ำง
เครือขำ่ยควำมร่วมมือกบัภำครัฐ ภำคเอกชน 
และหน่วยงำนชั นน ำทั งในและต่ำงประเทศ 
(Accelerator Program) โดยมุง่หวงัให้
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นสำมำรถขยำยธรุกจิสู่   
 ยนูิคอร์น (Unicorn) รวมถงึกำรผลักดันเขำ้สู่
ตลำดต่ำงประเทศได้อยำ่งรวดเร็ว ส่งเสริม
ส่งเสริมให้เกดิกำรจัดท ำหรือยืน่จดลิขสิทธิ ์
สิทธบิัตร เคร่ืองหมำยกำรค้ำและทรัพยสิ์น
ทำงปัญญำอืน่ ด้ำน AI รวมถงึกำรยืน่ขอรับ
รองมำตรฐำนทั งในประเทศและต่ำงประเทศที่
เกีย่วกบักำรพฒันำอตุสำหกรรมดิจิทัลหรือ
กำรจัดท ำกำรศึกษำที่เกีย่วกบักำรพฒันำ
อตุสำหกรรมดิจิทัล โดยจะมีกำรด ำเนินงำน
ผ่ำนกำรพฒันำศักยภำพและร่วมลงทุนใน
วสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธรุกจิ 
ระยะเติบโต และระดับยนูิคอร์น สนับสนุน
กำรพฒันำศักยภำพ (Capacity Building) 
พฒันำเครือขำ่ยเพื่อส่งเสริมวสิำหกจิดิจิทัล
เร่ิมต้น (Networking) กำรเผยแพร่ขอ้มูล 
สร้ำงควำมตระหนัก และผลักดันให้เกดิกำรใช้
เทคโนโลยจีำก digital  startup ไทย
เป้ำหมำย :
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้น
ธรุกจิ 250 รำย
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเติบโต
 50 รำย
- จ ำนวนวสิำหกจิดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะกำ้วสู่
ระดับยนูิคอร์น 2 รำย
- มีวสิำหกจิเร่ิมต้นเขำ้ร่วมกจิกรรมกำร
สนับสนุนด้ำนกำรพฒันำศักยภำพ (Capacity
 Building)และผลักดันให้มีโอกำสนทำง
กำรค้ำและกำรลงทุน ผ่ำนกำรสนับสนุนทุน 
และกำรจับคู่ธรุกจิ ไม่น้อยกวำ่ 250 รำย 
- กำรพฒันำเครือขำ่ยเพื่อส่งเสริมวสิำหกจิ
ดิจิทัลเร่ิมต้น (Networking) เกดิกำรขยำย
และเติบโต ผ่ำนกำรกจิกรรมต่ำงๆที่จะ
ผลักดันให้เกดิ กวำ่ 2,000 คน และมีกจิกรรม
สร้ำงควำมตระหนักรีบรู้ให้กบัภำคเอกชน 
และประชำชนได้เกดิควำมตระหนักของ
เทคโนโลย ีAI ไม่น้อยกวำ่ ไม่น้อยกวำ่ 
130,000 รำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงกำรศึกษำกฎหมำย
เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
รัฐบำลดิจิทัล

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 บำท เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ BR0201X116 จัดท ำกฎหมำยกลำง
ปรับเปล่ียน
กระบวนกำรท ำงำนของ
ภำครัฐ
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้
เป็นระบบดิจิทัล

พระรำชบัญญัติซ่ึงเป็นกฎหมำยกลำง
ปรับเปล่ียนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สำมำรถระบุได้ 
(เนือ่งจำกเป็นกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกจิ
หน้ำที่ของส ำนักงำนฯ 
โดยไม่มีกำรจัดท ำ
โครงกำรขึ นใหม)่

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

ส ำนักงำนพฒันำธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X117 โครงกำรพฒันำ
กฎหมำยและกลไก
ก ำกบัดูแลธรุกจิดิจิทัล
(กจิกรรม กำรจัดท ำ
หลักเกณฑ์ กฎ หรือ
กฎหมำย เพื่อก ำกบัดูแล
ธรุกจิดิจิทัลและบริกำร
เกีย่วกบัธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (Digital 
Service) ที่มี
ควำมส ำคัญ)

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ และภำค เอกชน มี
กฎหมำย/มำตรฐำน/คู่มือ/แนวปฏบิัติ ที่
รองรับกำรให้บริกำรเกีย่วกบั Digital Service
 เพื่อเป็นเคร่ืองมือ ชว่ยเพิ่มควำมเชือ่มัน่ และ
ควำมน่ำเชือ่ถอืในกำรท ำธรุกรรมออนไลน์ 
โดยกจิกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ร่ำงกฎหมำยลูกล ำดับพระรำชกฤษฎกีำ
อยำ่งน้อย 2 ฉบับ
   2. ร่ำงกฎหมำยลูกล ำดับรองลงมำ คู่มือ 
หรือแนวปฏบิัติที่ดี 3 ฉบับ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  18,600,000 บำท*
(งบประมำณปี 64)

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3 กฎหมำย

ส ำนักงำนพฒันำธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X118 โครงกำรพฒันำ
กฎหมำยและกลไก
ก ำกบัดูแลธรุกจิดิจิทัล
(กจิกรรม กำรพฒันำ
กฎหมำยและมำตรฐำน
รองรับกำรก ำกบัดูแล
ธรุกจิบริกำรเกีย่วกบั
ธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์)

เพื่อจัดท ำหลักเกณฑ์และมำตรฐำนเกีย่วกบั
กำรก ำกบัดูแลธรุกจิบริกำรที่เกีย่วขอ้งกบั
ธรุกรรมทำงอเิล็กทรอนิกส์ หรือ Digital 
Service รวมถงึมีกลไกกำรก ำกบัดูแล กำร
ตรวจประเมินรับรองควำมสอดคล้อง และ
กำรทดสอบกำรให้บริกำร Digital Service ใน
 Regulatory Sandbox ทั งส ำหรับธรุกจิ
บริกำรที่มีกำรก ำกบัดูแลแล้ว เชน่ Digital ID, 
ใบรับรองลำยมือชือ่อเิล็กทรอนิกส์, Trusted 
Service แต่จ ำเป็นต้องดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคลุมตำม Business Model หรือ
เทคโนโลยใีหม่ ๆ และธรุกจิบริกำรใหม่ที่ยงัไม่
เคยมีกำรดูแล แต่มีควำมจ ำเป็นเนือ่งจำกมี
ผลกระทบต่อประชำชน เชน่ Digital 
Platform ที่ส ำคัญ กจิกรรมดังกล่ำว มี
ผลผลิตที่จะส่งมอบในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ได้แก่
   - ร่ำงกฎหมำย คู่มือหรือแนวปฏบิัติที่ดี ที่
เกีย่วขอ้งกบัที่เกีย่วขอ้งกบัธรุกรรมทำง
อเิล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service หรือ
หลักเกณฑ์ที่มีกำรทบทวน อยำ่งน้อย 7 เร่ือง

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  59,153,200 บำท*
(ค ำของบประมำณ ปี 

65)

เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.3 กฎหมำย

เป้ำหมำย 1. ศึกษำกฎหมำยที่เกีย่วขอ้งและ
สร้ำงกรอบแนวคิดตลอดจนแนวทำงให้
กฎหมำยส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอยำ่ง
สมบูรณ์แบบ ทั งกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนและ
ผู้ประกอบกำร รวมถงึกำรส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทัลโดยรวมของประเทศ  2. ศึกษำ
เปรียบเทียบกำรให้บริกำรออนไลน์ของ
หน่วยงำนรัฐในกลุ่มประเทศตัวอยำ่งกบั
สถำนะปัจจุบันของประเทศไทย อนัน ำไปสู่
กำรจัดท ำขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรใช้
กฎหมำยส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ทั งในระดับบริกำรออนไลน์ของ
กระทรวง และขอ้เสนอแนะในระดับนโยบำยที่
เป็น
ประโยชน์ต่อไป
ผลผลิต 1. รำยงำนกำรศึกษำกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบักำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 2. 
แบบจ ำลอง Law catalog กฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบักำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 3. รำยงำน
กำรพฒันำหน่วยงำนในกำรใชก้ฎหมำย
ส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอยำ่งสมบูรณ์
แบบผลลัพธ ์บริกำรภำครัฐได้รับกำร
ปรับเปล่ียนเป็นดิจิทัลเพิ่มมำกขึ น โดยกำร
เป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีควำมทันสมัยและลด
อปุสรรคที่เกดิจำกกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร (ส ำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X119 กจิกรรม : กำรติดตำม
ควำมกำ้วหน้ำในกำร
แกไ้ขกฎหมำยที่เป็น
อปุสรรคต่อกำร
พฒันำกำรให้บริกำรใน
รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เป้ำหมำย เพื่อด ำเนินกำรติดตำม
ควำมกำ้วหน้ำกำรแกไ้ขกฎหมำยที่เป็น
อปุสรรคต่อกำรพฒันำกำรให้บริกำรใน
รูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของ
หน่วยงำนที่เกีย่วขอ้งตำมมติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที่ 8 กนัยำยน 2563
ผลผลิต จ ำนวนกฎหมำยและกฎที่หน่วยงำน
ได้ด ำเนินกำรทบทวนหรือแกไ้ขแล้วเสร็จ ไม่
น้อยกวำ่ 20 ฉบับ

ต.ค. 63 - ก.ย.64  0 บำท
เป็นกจิกรรมที่

ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ด ำเนินกำรเพื่อติดตำม

ควำมกำ้วหน้ำกำร
ด ำเนินกำรงำนของ

หน่วยงำนตำมมติครม. 
เมือ่วนัที่ 8 ก.ย. 63

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 4.3

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X120 โครงกำรพฒันำระบบ
กลำงด้ำนกฎหมำย 
(Law Portal) (สพร.)

จ ำนวนระบบกลำงด้ำนกฎหมำย 1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,607,500 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.3 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

กรมประชำสัมพนัธ์ BR0201X121 โครงกำรประชำสัมพนัธ์
กำรพฒันำ
ประสิทธภิำพภำครัฐยคุ
ใหม่

ขอ้มูลขำ่วสำรกำรพฒันำประสิทธภิำพภำครัฐ
ยคุใหม่ที่เผยแพร่สู่สำธำรณะ จ ำนวน 538 
เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย. 65 3,756,000.0000        เสนอขอตั งงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.4

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X122 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้
ด้ำนกำรพฒันำรัฐบำล
ดิจิทัล

จ ำนวนกำรใชป้ระโยชน์จำกกำรให้บริกำร
ดิจิทัลของ สพร. (Digital Services) 5 ล้ำน
รำย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 8,000,000 บำท เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS 4.4 ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X123 โครงกำรกำรพฒันำ
เครือข่ำยอำสำสมัคร
ดิจทิัล

ม.ีค. – ก.ย. 65  ปี 64 : 4,571,200
ปี 65 : 109,000,000

โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

 และ เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.4พฒันำบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่น้อย
กวำ่ 9 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้ผ่ำนกำร
เรียนรำยวชิำครบตำมบทเรียน
อเิล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มำรับกำร
อบรมในชั นเรียนอกีไม่น้อยกวำ่ 9 ชั่วโมง
 เพือ่รับวฒิุบัตรเป็น “อสด.ประจ ำ
หมูบ่้ำน” 
รวมแล้วไม่น้อยกวำ่ ๓๖๐ คน โดยน ำมำ
อบรมพฒันำศักยภำพ พฒันำ
กระบวนกำรเรียนรู้ และพฒันำ
สมรรถนะด้ำนดิจทิัลเพือ่ใหเ้กดิกำรต่อ
ยอดกำรใช้ประโยชน์ด้ำนดิจทิัลตำม
บริบทของหมูบ่้ำนตนเอง ซ่ึงภำยหลัง
กำรอบรมฯ อสด.ประจ ำหมูบ่้ำน จะต้อง
ไปด ำเนินกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิกำรต่อยอด
ด้ำนดิจทิัลในหมูบ่้ำนของตนเอง และ
กระทรวงฯ จะจดักจิกรรมเพือ่คัดเลือก
หมูบ่้ำนต้นแบบ พร้อมน ำมำถอด
บทเรียน เพือ่สร้ำงต้นแบบกำรพฒันำ 
อสด. ในพื นทีด้่วยดิจทิัล และขยำยผลสู่
พื นทีอ่ืน่ในระยะต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท)ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กองบังคับกำรปรำบปรำมกำร
กระท ำควำมผิด เกีย่วกบั
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงกำรอบรม
เยำวชนร่วมใจต้ำน
ภยัไซเบอร์ (จำ่ฮูก
สอนเด็ก)

1) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภยัที่จะ
เกดิขึ นจำกกำรใช้อนิเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยี  
2) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน 
เกดิค่ำนิยมในกำรเทิดทูน จงรักภกัดี 
รวมทั งพิทักษ์และปกปอ้งสถำบนั
พระมหำกษัตริย์
3) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้
บคุคลใกล้เคียงได้
4) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน 
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมและ
นิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ ไปใช้ในกำรใช้
งำนอนิเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภยั และ
สำมำรถปอ้งกนัภยัคุกคำมทำงอนิเทอร์เน็ต
ในเบื องต้นได้

ต.ค.63 - ก.ย. 65 ปี 64 : 447,800
ปี 65 : 931,000

โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

 และ เสนอขอตั ง
งบประมำณในปี 65

MS 4.4

หมำยเหตุ

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตวั และเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์ 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกจิ

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกดิความคล่องตัวในการจดัต้ังกระทรวง ทบวง กรม

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยูเ่กีย่วกบัการลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0202
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตวั ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
1. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
3. ส านักงบประมาณ 

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขี้อเสนอการปรบัเปลี่ยนระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิตบิุคคลของส่วนราชการระดบักรม และ
โดยจดัท ารา่งกฎหมายเพ่ือรองรบัการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัตแิละขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอตอ่ อ.ก.พ.ร.

ก.ย.65

มีหลักเกณฑ์และวิธกีารจดัโครงสรา้งองค์กรบรหิารเฉพาะกิจ (Adhoc)และรา่งกฎหมายหรอืระเบียบทีส่ามารถใช้อ านาจของฝ่ายบรหิารในการบรหิารราชการ
ในสภาวการณท์ีม่ีความจ าเป็น ฉกุเฉนิ เรง่ดว่น และรปูแบบ Agile Organization

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจดัโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกจิ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization ก.ย.64

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจดัท า
ร่างกฎหมายเพือ่รองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏริปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)
 ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

มีหลักเกณฑ์และวิธมีอบอ านาจการจดัส่วนราชการพรอ้มระบบประเมินความเหมาะสมการจดัส่วนราชการ รวมทัง้การประเมินประสิทธภิาพและความคุ้มค่า
การจดัส่วนราชการและการบรหิารงานภาครฐัทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจดัสวนราชการที่ยดืหยุน คลองตัว และทันตอการเปล่ียนแปลง และแนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจดัสวนราชการ

ก.ย.64

ก.ย.65

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครฐัทีม่ีความสอดคล้องเหมาะสมกับความตอ้งการของประชาชนและบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้มีหน่วยงานน า
รอ่งเพ่ือเป็นตวัอยา่งในการพัฒนาตอ่ยอดในอนาคต
ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกจิของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

ก.ย.65

ก.ย.65
มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปล่ียนแปลงไปในการจดัโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ก.ย.64

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจดัการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกจิ

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอ านาจการจดัส่วนราชการ รวมทั้งการน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุมคาการจดัสวนราชการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานน าร่อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มีการปรับปรุง/แกไ้ขกฎระเบียบที่เป็นอปุสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Anywhere) ก.ย.65

มีผลการศึกษาการปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและความคล่องตวัในการจดัตัง้กระทรวง ทบวง กรม

ก.ย.65

มีแนวทางการปฏิบัตงิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From Anywhere)ทีร่องรบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจบุันและลักษณะงาน
ขององค์กร

มีระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกบัการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Anywhere) ก.ย.64



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริปูประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวขอ้ง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X01 โครงการศึกษาเพ่ือลดสถานะความ
เปน็นิติบคุคลของส่วนราชการ

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และกรม และลดสถานะความเปน็นิติบคุคล
ของส่วนราชการระดับกรม และโดยจดัท า
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและ
ข้อเสนอแนะขัน้ตอนปฏบิติัและขัน้ตอนให้
บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.พ. - ก.ย. 64 2,000,000                     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS 1.1 

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X02 โครงการศึกษาและขยายผลการ
จัดการองค์การที่มคีวามยืดหยุ่น
และคล่องตัวในการบรหิารจัดการ
ของฝ่ายบรหิาร และระบบการ
ประเมนิความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ

1.แนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารงาน
รูปแบบองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
และรูปแบบ Agile Organization รวมทั้ง
ร่างกฎหมายหรือระเบยีบ
ที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
บริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความ
จ าเปน็ ฉุกเฉิน เร่งด่วน เพื่อจดัโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานแบบ Adhoc และ
รูปแบบ Agile Organization
2.แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าการจดัส่วน
ราชการ พร้อมทั้งระบบประเมิน
ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าการจดัส่วน
ราชการ (Post Audit) และการทดลองน า
ร่องในส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

    MS 2.1 MS 2.2    
 MS 3.1 MS 3.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X03 โครงการพัฒนาแนวทางการจัดส่วน
ราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบรหิารงานภาครฐั

แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบอ านาจการจดั
โครงสร้างส่วนราชการที่ยืดหยุน่ คล่องตัว 
และทนัต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งระบบ
ประเมินความเหมาะสมการจดัโครงสร้าง
ส่วนราชการที่ครอบคลุมภารกิจด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS 3.1 MS 3.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X04 โครงการพัฒนาการบรหิารจัดการ
ภาครฐัเพ่ืออนาคต

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจ
ของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งมี
หน่วยงานน าร่องเพื่อเปน็ตัวอย่างในการ
พฒันาต่อยอดในอนาคต

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS 4.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

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

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.4 (MS6.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ละความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจา้หน้าทีข่องรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและ
องค์กรภาครัฐทัง้หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัอตัราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
มีผลการศึกษาเกี่ยวกบัการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ 

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว ้และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธภิาพ

มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจทิัล (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0203
ภาครัฐสามารถบริหารจดัการก าลงัคนไดอ้ยา่งมีเอกภาพมีประสทิธิภาพและความคลอ่งตวั สามารถสรรหา รักษา เคลือ่นยา้ย และใชป้ระโยชน์ก าลงัคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศในดา้นตา่ง ๆ และสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็ว

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)

ปรับเปลีย่นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูร่ะบบเปิด เพ่ือให้ไดม้าและรักษาไวซ่ึ้งคนเก่ง ดแีละมีความสามารถ
อยา่งคลอ่งตวั ตามหลกัคุณธรรม

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชกีลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล 
สถาบันคุณวฒิุวชิาชพี 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตา่ง ๆ

มีเคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการท างานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดท าแล้วเสร็จ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีขอ้เสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ 

มีขอ้มูลเบือ้งต้นเกี่ยวกบัการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอยา่งครบถว้น 

มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเขา้สู่ภาครัฐ 

มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

มีการปรบัหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจบุุคคลที่มีความ
ช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
มีการศึกษาระบบการจา้งงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry 

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และขอ้เสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role Clarification) 

มีขอ้เสนอการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ประกอบการก าหนดอตัราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มีการศึกษาการขยายอายเุกษียณราชการส าหรับเจา้หน้าทีข่องรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานน าร่อง (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)



ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่8 (MS8)

เป้าหมายยอ่ยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.3 (MS8.3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.4 (MS8.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่9 (MS9)
เป้าหมายยอ่ยที่ 9.1 (MS9.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 9.2 (MS9.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020301 การพัฒนาระบบ
การท างานด้าน
บรหิารทรพัยากร
บุคคลในรปูแบบ
ดิจทิัล

 - เคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการท างานด้านบริหารงาน
บุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดท าแล้ว
เสร็จ (แล้วเสร็จปี 64)
  - ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลท่ี
สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานบุคคล ในการสรรหา 
พัฒนา รักษาไว ้และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธภิาพ 
(แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS1

ส านักงาน ก.พ. BR020302 การศึกษาบทบาท
หน้าที่และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่ง
ทางการเมืองและ
ฝ่ายประจ า

 - ผลการศึกษาเกีย่วกบับทบาทหน้าที่
ของความสัมพันธร์ะหวา่งต าแหน่งทาง
การเมืองและฝ่ายประจ า (แล้วเสร็จปี 
64) 
 - เอกสารอธบิายบทบาทหน้าที่ของ
ต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role 
Clarification) (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS2

ส านักงาน ก.พ. BR020303 การศึกษาการขยาย
อายเุกษียณราชการ
ส าหรบัเจา้หน้าที่
ของรฐัต าแหน่ง
ต่าง ๆ

 - ผลการศึกษาเกีย่วกบัการขยายอายุ
เกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐใน
ประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี
 64)
 - ข้อเสนอการขยายอายเุกษียณ
ราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐต าแหน่ง
ต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS3

ส านักงาน ก.พ. BR020304 การส ารวจอัตรา
เงนิเดือนและรายได้
รวมของเจา้หน้าที่
ของรฐั ในกลุ่ม
ต าแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ ในส่วน
ราชการและองค์กร
ภาครฐัทั้งหมด

 - ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัอตัราเงินเดือน
และรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(แล้วเสร็จปี 64)
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อ
ประกอบการก าหนดอตัราเงินเดือนและ
รายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ (แล้ว
เสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS4

ชว่งระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)
 ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มีรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีขอ้เสนอการจัดต้ังสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาบทบัญญัติเก่ียวกับการจดัระเบียบบรหิารทรพัยากรบุคคลภาครฐั (ม.ค.64 - ธ.ค.65)
มีผลการศึกษาเกี่ยวกบัการจัดต้ังสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

MS1- 
MS9 

MS1.1 MS2.1 MS3.1 MS4.1 
MS5.1 MS6.1 MS6.3 MS7.1 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020305 การศึกษาระบบการ
บรหิารทรพัยากร
บุคคลภาครฐัที่
สนับสนุนให้เกิดการ
หมุนเวียน 
สับเปลี่ยน ถ่ายเท
ก าลังคนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

 - ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบัการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวม
อยา่งครบถ้วน (แล้วเสร็จปี 64) 
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)
 - ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อดึงดูดและ
เตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS5

ส านักงาน ก.พ. BR020306 การปรบัหลักเกณฑ์ 
1. ปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอ่ืน 
(Secondment)
2. ปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบรรจบุุคคลที่มี
ความช านาญสูง
จากนอกระบบ
ราชการเข้าสู่ระบบ
ราชการ (Lateral 
Entry)

 - แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Secondment (แล้วเสร็จปี 64) 
 - หลักเกณฑ์ Secondment ท่ีปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี 65) 
- แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Lateral Entry (แล้วเสร็จปี 64)
- หลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี 65) 

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ MS6

ส านักงาน ก.พ. BR020307 การศึกษาระบบการ
จา้งงานรปูแบบใหม่
ในภาครฐั

 - ข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐ
รูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
 - หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงาน
ด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบ
ใหม่ โดยมีหน่วยงานน าร่อง (แล้วเสร็จปี
 65)

ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS7

ส านักงาน ก.พ. BR020308 การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครฐัเพ่ือ
รองรบัการท างาน
ภายใต้ภาวะวิถีชีวิต
ใหม่

 - เคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (แล้ว
เสร็จปี 64)
 - รายงานผลการด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.
2563-2565 (แล้วเสร็จปี 65)  
 - ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
(แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562  (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท MS8

ส านักงาน ก.พ. BR020309 การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจดั
ระเบียบบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล
ภาครฐั

 - ผลการศึกษาเกีย่วกบัการจัดต้ังสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ข้อเสนอการจัดต้ังสภาทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS9

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารราชการในระดบัพ้ืนที่ โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1) 1.1

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) 1.2 มีรูปแบบการท างานเชงิบูรณาการที่ได้น าไปปรับใชจ้ านวน 1 กรม/2 จังหวดั ปี 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1) 2.1 มีผลการพฒันารูปแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารราชการในจังหวดัที่มีผลสัมฤทธิสู์ง  20 จังหวดั ในปี 2564

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) 2.2

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0204Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X01 โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการในระดบัพ้ืนที่

มีกลไกการท างานที่บรูณา
การ/เชือ่มโยงการท างาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64 1,738,900                     โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1 และ MS2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X02 โครงการสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการในระดบัพ้ืนที่

มีกลไกการท างานที่บรูณา
การ/เชือ่มโยงการท างาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที่ 
และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65 1,277,000                     เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1 และ MS2

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0204

สร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารราชการเชงิพ้ืนที่ ให้ราชการในส่วนภมูภิาค มคีวามคล่องตวั สามารถบรูณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบคุคลได้
อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบา้นเมอืงที่ดี

กระทรวงมหาดไทย
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

มีกลไกการท างานทีบ่รูณาการ/เชือ่มโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที ่ ก.ย. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

จงัหวดัมีการพัฒนารปูแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารราชการในจงัหวดัทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพฒันารูปแบบการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารราชการในจังหวดัที่มีผลสัมฤทธิสู์   25 จังหวดั ในปี 2565

ก.ย. 64

ก.ย. 65

มีรูปแบบการท างานเชงิบูรณาการที่ได้น าไปปรับใช ้จ านวน  1 กรม/2 จังหวดั ใน ปี 2564

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ก.ย. 65



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมบญัชกีลาง

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบกิจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต BR0205
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างไดโ้ดยรวดเร็ว มปีระสิทธิภาพ มคีวามคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ผ่านระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้าง
เปน็แบบดจิิทัล
ในทุกขัน้ตอน มกีารบรูณาการ และเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นการจัดซ้ือจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อยา่งเตม็รูปแบบ   
2. มรีะบบในการตดิตามและปอ้งกันการทุจริตทีร่วดเร็ว มมีาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เขา้มามสี่วนร่วมตรวจสอบปอ้งกันการทุจริต 
เพ่ือสร้างความโปร่งใส และการทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างลดลง

มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานกอ่สร้างอิเล็กทรอนิกส์
บังคับใช้กับหน่วยงานน ารอ่งภายใน

เดอืน มี.ค. 64

มีระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน เดอืนธ.ค. 65

 -

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเป็นแบบดจิิทัลในทุกขั้นตอน

ก าหนดแนวทางปฏิบัตใินการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเรว็คล่องตวั โดยลดขั้นตอนการปฏิบัตแิละวาง
ระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ ์เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ไดร้บั
ผลกระทบจาก COVID-19 ไดท้ันตอ่เหตกุารณ์

มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแกไ้ขไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง เดอืนก.ย. 64
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแกไ้ขไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง เดอืนก.ย. 65

เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกบัหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกวา่ 1 หน่วยงาน เดอืนมี.ค. 64
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกบัหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยงาน เดอืนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานรว่มกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติ

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรอื
ข้อตกลงให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดนิและกรมสรรพากรในรปูแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสรจ็

ในเดอืนกุมภาพันธ์ 2562

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบูรณาการท างานร่วมกนัระหวา่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต  -
มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกนัระหวา่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต  -

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนรว่มของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจรติดา้นการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครฐั

มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แกภ่าคเอกชนเกี่ยวกบั
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพิม่ขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน

เดอืน ก.ย. 64

มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต เพิม่ขึ้นอย่างน้อย 1 คน เดอืน ม.ค. 64

MS3.1 
MS4.1 

MS1.1 MS1.2 MS2.2 
MS3.2 
MS4.2 

MS2.1 

MS5.1 
MS5.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมบัญชกีลาง BR0205X01 โครงการจัดท า
ระบบขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์

เปา้หมาย : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
ผลผลิต : มีระบบขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนกิส์
ผลลัพธ ์: ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างสามารถยืน่ขอ
ขึน้ทะเบยีนงานก่อสร้างผ่าน
ทางอเิล็กทรอนิกส์ได้

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2562 - 2564

- MS 1.1

กรมบัญชกีลาง BR0205X02 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

เปา้หมาย : หนว่ยงานของรัฐ และผู้ค้า
กับภาครัฐ
ผลผลิต : มีระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
เปน็แบบดิจิทลัทกุขัน้ตอน
ผลลัพธ ์: หนว่ยงานภาครัฐ และผู้ค้า
สามารถลดระยะเวลาและขัน้ตอนการ
ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
รวมถึง
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหผู้้ค้ากับภาครัฐใน
การลงทะเบยีนผู้ค้ากับภาครัฐ และการ
ยืน่เสนอราคา
ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนกิส์

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2565

 95,000,000

66,818,000

 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่

งบลงทนุ

MS 1.3

กรมบัญชกีลาง BR0205X03 การด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560

เปา้หมาย:หนว่ยงานของรัฐ
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏบิติั
ใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธภิาพยิง่ขึน้
ผลลัพธ:์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างมี
การแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบยีบเพื่อ
รองรับต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงอยู่
ตลอดเวลา

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

- MS 2.1
MS 2.2

กรมบัญชกีลาง BR0205X04 โครงการลดเอกสาร 
(Zero Copy) และ
ลดขัน้ตอน
การท างานโดยการ
เชือ่มโยงขอ้มลู
จัดซ้ือจัดจ้าง
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบ 
e-GP

เปา้หมาย : ผู้ค้ากับภาครัฐ และ
หนว่ยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชือ่มโยงข้อมูล
กับหนว่ยงานเจ้าของเอกสาร และ
สามารถเชือ่มโยงข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ระหวา่งหนว่ยงานของรัฐระบบ e-GP
ผลลัพธ ์: ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารส าหรับการลงทะเบยีนผู้ค้า
กับภาครัฐและการขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการ 
หนว่ยงานของรัฐสามารถลดขัน้ตอน
การท างานในการด าเนนิการจัดซ้ือจัด
จ้างในระบบ e-GP หรือระบบของ
หนว่ยงานของรัฐ

ตุลาคม 2562 - 
เมษายน  2564

2,700,000 บาท MS 3.1
MS 3.2

กรมบัญชกีลาง BR0205X05 โครงการขอ้ตกลง
คุณธรรม

 - มีองค์กรที่มีบทบาทในการปอ้งกัน
และปราบปราม
การทจุริต มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกีย่วกับ
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึน้
อย่างนอ้ย 1 หนว่ยงาน 
 - มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือปอ้งกัน
การทจุริต เพิ่มขึน้
อย่างนอ้ย 1 คน

ปงีบประมาณ 2564

ปงีบประมาณ 2565

12,190,400

35,833,000

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

งบรายจ่ายอืน่

MS 5.1
MS 5.1

แผนการปฏรูิปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ

แผ่นดิน

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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