
 

 

 

 
 
 
 

๘ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

8. สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
BR0801 การพฒันาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่

การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกและการ
จัดการ Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารทีถู่กต้อง
ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
2. พฒันาบคุลากรทีป่ฏบิติังานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพนัธ์และแก้ไขปญัหาข่าวปลอม
3. บงัคับใช้กฎหมายกับผู้ทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ข้าข่ายการกระท าความผิดอย่าง
เคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือใหร้างวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปญัหาข่าวปลอม
5. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทกุภาค
ส่วน

9 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

112,820,700 บาท 6 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

242,831,212 บาท ไม่มี

BR0802 การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทกุรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่มากขึ้น
3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้ีอ านาจหน้าทีค่รอบคลุมการ
พจิารณาและก ากับดูแลเนื้อหาของส่ือ
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจใหส่ื้อทกุรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. ก าหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเปน็ตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบงัคับใช้กฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใช้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และเปน็ธรรม

3 โครงการ 
จาก 2 หน่วยงาน

108,133,500 บาท 2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

108,787,700 บาท ไม่มี

BR0803 การยกระดับการรู้เทา่ทนัส่ือ 1. ปลูกฝังใหเ้กิดการรู้เทา่ทนัส่ือ
2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจัดท าส่ือ/รายการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการรู้เทา่ทนัส่ือ
ในยุคดิจิทลั
4. มีการพฒันาบคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารใหม้ีความรู้ด้าน
ส่ือสารมวลชนทีรู้่เทา่ทนัส่ือ

6 โครงการ 
จาก 5 หน่วยงาน

23,750,800 บาท 5 โครงการ 
(จากคณะกรรมการ
ปฏรูิปด้านส่ือสารฯ)

1 โครงการ 2,000,000 บาท

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

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)  - สถำบนัส่งเสริมกำรวิเครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อยำ่งนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้างเครือข่ายและพัฒนาบคุลากรผู้ปฏบิติังานที่เกีย่วข้องกับการแก้ไขปญัหาข่าวปลอมเพื่อรู้เทา่ทนัและรับมือกับข่าวปลอม

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

บคุลากรของภาครัฐได้รับการอบรมใหม้ีความรู้ด้านการประชาสัมพันธแ์ละการส่ือสาร และด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและการแก้ไขปญัหา
ข่าวปลอม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) * ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังขอ้มลูและการประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยัน
ภาครัฐ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใชก้ฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่เขา้ขา่ยการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงานที่เกีย่วข้องแจ้งความร้องทกุข์ด าเนนิคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิด มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบุคลากรที่ปฏบิัติงานเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

พัฒนาบคุลากรภาครัฐด้านการปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสเทศ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0801
1) การให้ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเร็ว และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารทีเ่พ่ิมมากขึน้ 
รวมทัง้ด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวิกฤตทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครัฐมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานทีม่คีวามถูกตอ้ง ทันสมยั ในรูปแบบทีส่ามารถเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ทีส่อดคล้องตาม
บทบาทหน้าทีข่องแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

การสืบสวนโดยการตรวจวเิคราะหห์ลักฐานการกระท าความผิดที่มีประสิทธภิาพด้วยเคร่ืองมือที่ได้มาตรฐาน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

น าเทคโนโลยีสมยัใหมเ่ขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับการน าเทคโนโลยี อาท ิระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวงัและจัดการกับข่าวปลอม 
และปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดมาตรการประเมินผลการด าเนนิงานด้านการใหค้วามร่วมมือในการแก้ไขข่าวปลอมส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวลัหรือการยกย่องเมือ่ใหค้วามร่วมมือในการเฝ้าระวงัหรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่มีเนือ้หาไม่
เหมาะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ด าเนนิการเชิงรุกกับผู้กระท าความผิดโดยการบงัคับใช้กฎหมายตามขัน้ตอนจนส้ินสุดกระบวนการ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหท้กุภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก

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

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างช่องทางการส่ือสารประชาสัมพันธอ์อนไลนเ์พื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบาะแสเพื่อท าการ
ตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0801001 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที ่และ
บุคลากรในการปฏิบัตงิาน พรอ้มทัง้ท าการ
พัฒนาบุคลากรและเครอืข่ายผู้ประสานงาน 
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบัตงิานดา้นการวิเคราะห์เน้ือหา บรหิาร
การข่าว และการรบัแจง้เตอืน ไดท้ันท่วงที 
และด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
 รวมถึงการสรา้งความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรบัข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพรห่รอืส่งตอ่ใน
อินเทอรเ์น็ต

25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย. 
64

95,226,800.0000    โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, MS4.1, 
MS5.1, MS5.2, MS5.3

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0801002 โครงการจดัหาชุด
อุปกรณ/์โปรแกรม 
เพ่ิมประสิทธภิาพงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือรองรบั
การให้บรกิารดา้นสังคม

มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
กระท าความผิดทีไ่ดม้าตรฐานและเพียงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 5,136,000.0000      โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0801003 โครงการจา้งเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซตผิ์ด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
 "อาสา จบัตา 
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ตดิตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ดกฎหมาย มีเจา้หน้าที่
รวบรวมจดัเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพ่ือรอ้งขอตอ่ศาลให้มีการระงับ
การแพรห่ลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอรท์ีผิ่ด
กฎหมาย มีช่องทางให้ประชาชนแจง้เบาะแส
 เน้ือหาทีไ่ม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 9,938,700.0000      โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.1

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801004 โครงการอบรมครไูซ
เบอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน
 - มีความรู้ และทักษะ สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรยีน ประชาชนในชุมชน 
ให้ไดรู้้เท่าทันภัยทีแ่ฝงมากับเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200                โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801005 โครงการอบรม
เสรมิสรา้งประสิทธภิาพ
ในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยทีีเ่ก่ียวกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิและผู้ทีเ่ก่ียวข้องทีผ่่านการ
อบรมสามารถน าความรู้ไปปฏิบัตงิานได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ สามารถเป็นทีป่รกึษา 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับพยานหลักฐานทาง
เทคโนโลย ีแก่ข้าราชการต ารวจในพ้ืนทีต่อ่ไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600                โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801006 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธภิาพให้กับ
ข้าราชการต ารวจเพ่ือ
ปรบัความรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอรแ์ละ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน และประชาชนไดร้บับรกิารทีด่มีี
ประสิทธภิาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600             โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลงัข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสมัพันธเ์ชิงรุกและการจดัการ Fake News

MS1, MS2.1, MS2.2, MS2.3, MS3.1, MS3.2, MS3.3, 
MS4.1, MS4.2, MS5.1, MS5.2, MS5.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลงัข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสมัพันธเ์ชิงรุกและการจดัการ Fake News

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801007 โครงการอบรมปรบั
พ้ืนฐานข้าราชการ
ต ารวจทีย่า้ยมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ในสังกัด 
บก.ปอท.

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400                  โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801008 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวนและ
บุคลากรใน
กระบวนการยตุธิรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการท างานและการ
ให้บรกิารประชาชน

 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัตงิาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400                  โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

ส านักงาน กสทช. BR0801009 ก ากับดแูลการ
ออกอากาศเน้ือหา
รายการทีม่ีการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ 
ของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ผู้รบั
ใบอนุญาต) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญตัิ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 
2551 ตลอดจน
กฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง

 - มีการบังคับใช้กฎหมายอยา่งเหมาะสม 
โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการทาง
ปกครอง รวมถึงมีการพิจารณาก าหนด
มาตรการตา่ง ๆ ทีเ่หมาะสมตอ่พฤตกิารณ์
และผลกระทบทีเ่กิดขึ้นจากการกระท า
ความผิด  
 - สนับสนุน / ส่งเสรมิ /ยกระดบัคุณภาพ
ของการเผยแพรเ่น้ือหารายการทางสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ให้เป็นสื่อทีม่ีความปลอดภัย
สรา้งสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 64 ภารกิจประจ า ไม่เสนอของบประมาณ MS 3.2

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0801010 ค่าบ ารงุรกัษาโครงการ

เพ่ิมประสิทธภิาพงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรบั
การให้บรกิารดา้นสังคม

มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
กระท าความผิดทีไ่ดม้าตรฐานและเพียงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000.0000      เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในปี 65

MS3.2

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0801011 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที ่และ
บุคลากรในการปฏิบัตงิาน พรอ้มทัง้ท าการ
พัฒนาบุคลากรและเครอืข่ายผู้ประสานงาน 
ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบัตงิานดา้นการวิเคราะห์เน้ือหา บรหิาร
การข่าว และการรบัแจง้เตอืน ไดท้ันท่วงที 
และด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
 รวมถึงการสรา้งความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรบัข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพรห่รอืส่งตอ่ใน
อินเทอรเ์น็ต

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 98,787,700.0000    เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในปี 65

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, MS4.1, 
MS5.1, MS5.2, MS5.3

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801012 โครงการศูนยต์รวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอรแ์ละ
หลักฐานทางเทคโนโลยี
 (Digital Forensic 
Center)

 - มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที ่
และบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีสามารถ
ปฏิบัตงิานไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000            เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในปี 65

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลงัข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสมัพันธเ์ชิงรุกและการจดัการ Fake News

กระทรวงดจิทิัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

BR0801013 โครงการจดัตัง้ศูนย์
ประสานความรว่มมือ
ดา้นอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยแีละความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes And 
Cyber Security 
Cooperation Center)

 - มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที ่
และบุคลากรในการปฏิบัตหิน้าที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลย ีสามารถ
ปฏิบัตงิานไดอ้ยา่งมีประสิทธภิาพ

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

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801014 โครงการพัฒนา
คลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์
ภาครฐัเชิงรกุ

มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธภ์าครฐัเชิงรกุ เพ่ือเป็น
รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉรยิะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000.0000    เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในปี 65

MS 1

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801015 โครงการบรหิารจดัการ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนไดร้บัข้อมูลข่าวสารในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตทิีถู่กตอ้ง รวดเรว็ เชื่อถือ
และอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512.0000    เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในปี 65 MS 1

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเหน็เพิ่มเติมวำ่ เนือ่งจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทลัที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หนว่ยงำนที่เกีย่วข้องควรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคล่ือน
กิจกรรมที่มีนยัส ำคัญฯ ได้ทนัต่อสถำนกำรณ์ และพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณตำมขัน้ตอนต่อไป โดยใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหนว่ยงำนรับผิดชอบหลักหำรือกับหนว่ยงำนที่เกีย่วข้องเพื่อพิจำรณำจัดท ำ
โครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจระวงัปอ้งกัน แก้ไขปญัหำข่ำวปลอม และรณรงค์ใหม้ีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรวเิครำะหข์้อมูลข่ำวสำรและพัฒนำกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งเพื่อพัฒนำประสิทธภิำพของข้อมูลข่ำวสำรใน
ภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวลข้อมูลและสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพนัธ)์  - สภำดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เปน็อย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเน้ือหาทีไ่ม่เหมาะสมบนสือ่ออนไลน์เพ่ิมมากขึน้ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

มาตรการสร้างแรงจูงใจใหส้ือ่ทกุรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เน้ือหา

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

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการผลิตและการเผยแพร่เนือ้หาใหม้ีคุณภาพและร่วมกนัช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวงั ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0802
1) มหีน่วยงานรบัผิดชอบทีม่สีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทัง้พัฒนาศักยภาพใหเ้ปน็ศูนย์ประสานงานขอ้มลูขา่วสารใน
ภาวะวิกฤต ิอาท ิกรณเีกิดเหตภุยัพิบตั ิหรอืกรณเีกิดโรคระบาดรนุแรง
2) ประชาชนผู้บรโิภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้บัการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิทีพึ่งมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทัง้ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเน้ือหาของข้อมูลข่าวสารในสือ่ทกุรูปแบบอยา่งเข้มข้น ทนัสถานการณ์ คุ้มครอง
สิทธขิองผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อยา่งเปน็ระบบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบงัคับใช้กฎหมาย โดยใหค้วามส าคัญในการบงัคับใช้กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับคดีทีใ่ช้สือ่ออนไลน์เปน็เครื่องมืออยา่ง
เคร่งครัด ทนัต่อสถานการณ์ และเปน็ธรรม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักใหม้ีอ านาจหน้าทีค่รอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเน้ือหาของสือ่ออนไลน์

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตัวชีว้ัดเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลทีถู่กต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเปน็ตัวชีว้ัดระดับองค์กร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภาครัฐสร้างระบบการใหร้างวลัหรือการยกย่องส่ือทีม่ีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้หาต่อสังคม

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0802001 โครงการจา้งเหมาเฝ้า
ระวงัเวบ็ไซตผิ์ด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
 “อาสา จบัตา 
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวงั ตดิตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ดกฎหมาย 
มีเจา้หน้าทีร่วบรวมจดัเก็บ สืบสวน 
วเิคราะหข์้อมูลหลักฐานเพ่ือรอ้งขอตอ่ศาล
ใหม้ีการระงบัการแพรห่ลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอรท์ีผิ่ดกฎหมาย มีช่องทาง
ใหป้ระชาชนแจง้เบาะแส เน้ือหาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 9,938,700.0000      โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1
MS2

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0802002 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปญัหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครือ่งมือ อุปกรณ ์สถานที ่และ
บคุลากรในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ท าการ
พัฒนาบคุลากรและเครอืข่ายผู้ประสานงาน
 ทัง้ภาครฐั
และภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิตังิานดา้น
การวเิคราะหเ์น้ือหา บรหิารการข่าว และ
การรบัแจง้เตอืน ไดท้นัทว่งท ีและ
ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สือ่มวลชน รวมถึง
การสรา้งความตระหนักรู ้ใหแ้ก่ประชาชน
ในการรบัข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวจิารณญาณก่อนจะเผยแพรห่รอืส่ง
ตอ่ในอินเทอรเ์น็ต

25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย. 
64

95,226,800.0000     โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2, 
MS5

ส านักงาน กสทช. BR0802003 โครงการจา้งทีป่รกึษา
เพ่ือพัฒนากลไกหรอื
มาตรการปอ้งกันการ
รงัแก ข่มขู ่คุกคาม 
สตร ีเดก็ และเยาวชน 
โดยช่องทางผ่านสือ่
มัลตมิีเดยีตา่ง ๆ

1.มีกลไกหรอืมาตรการปอ้งกันการรงัแก 
ข่มขูคุ่กคาม สตร ีเดก็ และเยาวชน ผ่านสือ่
มัลตมิีเดยีตา่ง ๆ 
2.เกิดการพัฒนาสือ่ทีส่รา้งสรรค์ส าหรบัเปน็
แหล่งเรยีนรูส้ าหรบัสตร ี
เดก็และเยาวชน ส่งผลใหเ้ปน็ผู้ทีม่ีทกัษะ
ความฉลาดทางดจิจิลั 
และเปน็พลเมืองทีม่ีคุณภาพของประเทศใน
อนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000              โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0802004 โครงการจา้งเหมาเฝ้า
ระวงัเวบ็ไซตผิ์ด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
 “อาสา จบัตา 
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวงั ตดิตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ดกฎหมาย 
มีเจา้หน้าทีร่วบรวมจดัเก็บ สืบสวน 
วเิคราะหข์้อมูลหลักฐานเพ่ือรอ้งขอตอ่ศาล
ใหม้ีการระงบัการแพรห่ลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอรท์ีผิ่ดกฎหมาย มีช่องทาง
ใหป้ระชาชนแจง้เบาะแส เน้ือหาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 10,000,000            เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

MS1
MS2

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม BR0802005 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปญัหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครือ่งมือ อุปกรณ ์สถานที ่และ
บคุลากรในการปฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ท าการ
พัฒนาบคุลากรและเครอืข่ายผู้ประสานงาน
 ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ใหส้ามารถ
ปฏบิตังิานดา้นการวเิคราะหเ์น้ือหา บรหิาร
การข่าว และการรบัแจง้เตอืน ไดท้นัทว่งท ี
และด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สือ่มวลชน รวมถึง
การสรา้งความตระหนักรู ้ใหแ้ก่ประชาชน
ในการรบัข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวจิารณญาณก่อนจะเผยแพรห่รอืส่ง
ตอ่ในอินเทอรเ์น็ต

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 98,787,700            เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

 MS2,
MS5

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมที่มีนัยส ำคัญฯ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และพจิำรณำขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณตำมขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พจิำรณำจัดท ำโครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม และรณรงค์ให้มีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์
ข้อมูลข่ำวสำรและพฒันำกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งเพื่อพฒันำประสิทธิภำพของข้อมูลข่ำวสำรในภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวล
ข้อมูลและสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ



แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส านักงานพฒันาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

 - ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

 - กระทรวงวฒันธรรม

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

 - กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ 

 - สถาบนัอุดมศึกษา

 - โรงเรียนในสังกัด กทม.

 - คณะกรรมการปฏรูิปประเทศด้านการศึกษา

 - กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ)

 - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

กระบวนการส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทยทีม่ีประสิทธภิาพ และสามารถน าผลการส ารวจไป
ปรับปรุงการรู้เท่าทันส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือสารสนเทศ และดิจทิัล (MIDL) ของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 
จดัท าตัวชี้วดัการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลส่ือและสารสนเทศได

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65

บุคลากรผู้สอนด้านการส่ือสารมีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปล่ียนแปลงด้านการส่ือสารในยุคดิจทิัล และสามารถถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

ม.ีค. 64-ก.ย.65

สร้างใหน้ักศึกษาในระดับอดุมศึกษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถในวชิาชีพทีม่ีพืน้ฐานด้านผู้ส่ือข่าว นักข่าวในการเป็นกลุ่ม
นักส่ือสารมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชน/เครือข่ายนักส่ือสาร มีความรู้เท่าทันส่ือและข่าวปลอม สามารถส่ือสารข้อมูลกนัได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธภิาพ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันส่ือส าหรับเยาวชน รวมทัง้การถ่ายทอดองค์ความรู้ใหก้บัผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวทิยาลัยอาชีวศึกษา

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0803
1) หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบงัคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในป ี2565
2) ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วดัการประเมิน โดยบคุคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมิน
คุณค่าข้อมูลส่ือและสารสนเทศได้ ซ่ึงแบง่ออกเปน็ 4 ตัวชี้วดัย่อย ได้แก่
       (1) การเข้าใจ หมายถึง บคุคลสามารถเข้าใจความส าคัญของผู้ใหบ้ริการข้อมูลส่ือและสารสนเทศต่อสังคม
       (2) การประเมินผล หมายถึง บคุคลสามารถประเมินผล วเิคราะห ์เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบือ้งต้น เพือ่ประเมินผลข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้รับและแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ใหบ้ริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บคุคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลส่ือและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บคุคลสามารถสังเคราะห ์และจัดการข้อมูลส่ือและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึกของความเปน็ไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิม่ขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม (อว.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์
วจิัยและนวตักรรม

 - กรมประชาสัมพนัธ ์ส านักนายกรัฐมนตรี

 - หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะการส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3)

ส่งเสริมใหน้ักศึกษา มีการเรียนรู้และจดัท าเนือ้หาของส่ือส าหรับเผยแพร่ เกดิการเรียนรู้จากการลงมือปฏบิัติจริง เข้าใจถึงกระบวนการ
ในการท าข่าว ท าส่ือ เกดิความตระหนักในการน าเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ จรรยาบรรณในการท าส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ปลูกฝังใหเ้กิดการรู้เทา่ทนัสือ่ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจใุนการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอดุมศึกษา ภายใน
ปี ๒๕๖๕

ต.ค. 63- ต.ค. 65

หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือแบบออนไลน์ (MOOC) เพือ่เอือ้ต่อการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

ล าดบั

        เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (M2)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เทา่ทนัสือ่และสารสนเทศของประเทศไทย

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

สือ่/รายการประชาสัมพันธ ์การรณรงค์ประชาสัมพันธเ์รื่องการรู้เทา่ทนัสือ่ในยคุดิจิทลั ต.ค. 63 - ก.ย.65

ส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนในทุกช่วงวยัเหน็ถึงความจ าเป็น ประโยชน์จากการรู้เท่าทันส่ือ ส่งเสริมใหเ้กดิความตระหนักรู้ 
การเลือกบริโภคส่ือ การแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสือ่สารได้รับการพัฒนาใหม้ีความรู้ด้านสือ่สารมวลชนทีรู่้เทา่ทนัสือ่

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิน้สุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยราชภฏัยะลา BR0803001 โครงการจดัการเรยีน
การสอนรายวชิาหมวด
ศึกษาทัว่ไป

ปงีบประมาณ  2564  จ านวน  นักศึกษา
ลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย .64 466000.00 เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

MS 1.2

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803002 งานสนับสนุนภารกิจ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม การพัฒนา
คนไทยกลุม่เปา้หมาย 
(เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ)
 เพ่ือเตรยีมพรอ้มเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อยา่ง
มัน่คงปลอดภยั)

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการเตรยีมพรอ้มเพ่ือ
เปน็ Digital Citizen สามารถเข้าถึง
เทคโนโลย ีและไดร้บัการอ านวยความ
สะดวกจากการใช้บรกิารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เทคโนโลยไีด้
อยา่งสรา้งสรรค์ และมัน่คงปลอดภยั โดย
กิจกรรมดงักล่าว มีผลผลิตทีจ่ะส่งมอบใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแ้ก่
   1. สือ่การเรยีนรู ้พัฒนาคนไทย
กลุม่เปา้หมาย (เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ) เพ่ือ
เตรยีมพรอ้มเปน็ Digital Citizen จ านวน 
15 เรือ่ง
   2. คนไทยกลุม่เปา้หมาย (เดก็ เยาวชน 
ผู้สูงอายุ) มีความตระหนัก ความรู ้ความ
เข้าใจ ทกัษะในการใช้เทคโนโลยดีจิทิลัให้
เกิดประโยชน์และสรา้งสรรค์ (Digital 
Literacy) เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 70

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 64 9409500 โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิทิลั BR0803003 โครงการยกระดบั
ทกัษะดจิทิลัส าหรบัผู้
สูงวยัและผู้ดอ้ยโอกาส
 - กิจกรรมสรา้งผู้สูง
วยัและผู้ดอ้ยโอกาส
เปน็ก าลังคนดจิทิลัสูภ้ยั
ไซเบอร์

ผู้สูงอายแุละผู้ดอ้ยโอกาส 2,000 คน 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64

9315300.00  โครงการทีไ่ดร้บั
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 1.1

สภาดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่
ประเทศไทย 

BR0803004 การจดัอบรมสัมมนา
ใหกั้บผู้ประกอบการ
อุตสหกรรมบนัเทงิ 
และสือ่มวลชนรว่มไป
ถึงประชาชน ใหม้ี
ความรูค้วามสามารถ
ปรบัตวัใน ยคุ 5G และ
 New Normal

เพ่ือยกระดบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่ของ
ผู้ประกอบการอุตสหกรรมบนัเทงิ และ
สือ่มวลชนรว่มไปถึงประชาชน ใหม้ีความ
สอดคล้อง กับสถานการณเ์ทคโนโลยดีจิทิลั
ภายใตส้ถานการณโ์ควคิ - 19 โดยผ่านการ
อบรมสัมนาผู้ประกอบการ และบคุลากร
ดา้นการสือ่สารใหม้ีความรูค้วามเข้าใจใน
บรบิทการเปลีย่นแปลงดา้นการ สือ่สารใน
ยคุดจิทิลั ซ่ึงอยูใ่นกิจกรรมปฏริปูประเทศที ่
3 การยกระดบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่ ในขัน้ตอนที ่
2 การรณรงค์การรูเ้ทา่ทนัสือ่ และขัน้ตอนที ่
3 การพัฒนาบคุลากรในการสอนและให้
ความรูด้า้นสือ่สารมวลชนทีรู่เ้ทา่ทนั 
(จ านวนผู้เข้ารว่ม 200 คน

พ.ย. 64 2000000.00 ไม่มีงบประมาณรองรบั 
(พิจารณาขอรบัจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเปน็)

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร BR0803005 โครงการการพัฒนา
และยกระดบัศักยภาพ
นักวจิยัชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนรว่ม
มหาวทิยาลัยราชภฏั
พระนคร

สถาบนัฝึกอบรมมีเน้ือหาการอบรมเก่ียวกับ
การรูเ้ทา่ทนัสือ่

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64 2560000.00 โครงการทีไ่ดร้บัจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 และอยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 3 การยกระดบัการรูเ้ทา่ทนัสือ่
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิน้สุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน กสทช. BR0803006 โครงการพัฒนาทกัษะ
การเรยีนรูข้อง
ประชาชนเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียง
และโทรทศัน์ เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์อยา่งรูเ้ทา่
ทนั 

มีการเรยีนการสอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะ
การเรยีนรูข้องประชาชนเก่ียวกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทศัน์เพ่ือการใช้
ประโยชน์อยา่งรูเ้ทา่ทนั ในระดบัมัธยมศึกษา
 ระดบัอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้
แบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ิมขึน้อยา่ง
ตอ่เน่ือง

ป ี2564 - เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803007 ยกร่างหลักสูตรการ
รู้เทา่ทนัสือ่ใน
ระดับอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803008 ยกร่างหลักสูตรการ
รู้เทา่ทนัสือ่ในระดับ
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803009 โครงการอบรม 
ประชาสัมพันธ ์และ
จัดค่ายการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทกัษะ
การรู้เทา่ทนัสือ่
ใหกั้บบคุคลทกุช่วง
วัย

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803010 โครงการเพ่ือสือ่สาร
ใหป้ระชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการรู้เทา่
ทนัสือ่

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803011 โครงการส าหรับ
ประชาชนในชุมชน
และผู้สูงอายใุนการ
รับรู้ข่าวสารที่
ถูกต้อง 

ประสานความร่วมมือจากทีป่ระชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย และประธานหลักสูตรหรือคณาจารยท์ีเ่ก่ียวข้องกับด้านสือ่สารมวลชนจากมหาวิทยาลัยที่
มีการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวร่วมกันพิจารณาเพ่ือด าเนินการ
ยกร่างหลักสูตรดังกล่าวใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกันในทกุมหาวิทยาลัย และใหม้ีคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านสือ่สารมวลชนฯ เข้าร่วมด าเนินการด้วย

ประสานกระทรวงศึกษาธกิาร และคณะกรรมการปฏริูปประเทศด้านสือ่สารมวลชนฯ เพ่ือใหก้ารร่างหลักสูตรการรู้
เทา่ทนัสือ่มีการก าหนดมาตรฐานและเปน็ไปอยา่งต่อเน่ือง

ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องจัดอบรม ประชาสัมพันธ ์และจัดค่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทกัษะการรู้เทา่ทนัสือ่ใหกั้บบคุคลทกุช่วงวัย

 ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทัง้ในส่วนกลางและภมูิภาค ในลักษณะสร้างความเชือ่มโยงของมหาวิทยาลัยสูชุ่มชนในการด าเนินการดังกล่าวอยา่ง
ต่อเน่ือง

ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์เน่ืองจากปจัจุบนัมีข่าวสารทีบ่ดิเบอืน หรือเปน็เทจ็ และส่งผลใหเ้กิด
ความเข้าใจทีค่ลาดเคลือ่นโดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
รวมทัง้สร้างช่องทางและลดข้อจ ากัดในการสือ่สาร

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการด าเนินงานตามมตทิี่ประชมุ ซ่ึงยังไม่ไดข้อ้ยุตกัิบหน่วยงาน****
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