๘ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

8. สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
BR0801
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ 1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทีถ่ ูกต้อง
การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการ
ผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ
จัดการ Fake News
2. พัฒนาบุคลากรทีป่ ฏิบตั ิงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ทเี่ ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีเ่ ข้าข่ายการกระทาความผิดอย่าง
เคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม
5. นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาค
ส่วน

โครงกำรปีงบประมำณ 2564

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

9 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

112,820,700 บาท

6 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

242,831,212 บาท

ไม่มี

108,787,700 บาท

ไม่มี

BR0802

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

1. กาหนดหน่วยงานหลักในการกากับดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิม่ มากขึ้น
3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอานาจหน้าทีค่ รอบคลุมการ
พิจารณาและกากับดูแลเนื้อหาของสื่อ
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. กาหนดตัวชี้วัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

3 โครงการ
จาก 2 หน่วยงาน

108,133,500 บาท

2 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

BR0803

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

1. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ
2. ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจัดทาสื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
ในยุคดิจิทลั
4. มีการพัฒนาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารให้มีความรู้ด้าน
สื่อสารมวลชนทีร่ ู้เท่าทันสื่อ

6 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

23,750,800 บาท

5 โครงการ
(จากคณะกรรมการ
ปฏิรูปด้านสื่อสารฯ)

1 โครงการ

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร

2,000,000 บาท

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

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) การให้ขอ้ มูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ มีมาตรฐานความแม่นยา ความรวดเร็ว และมีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารทีเ่ พิม่ มากขึน้
รวมทัง้ ดาเนินงานในสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือสภาวะวิกฤตทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้รวดเร็ว และถูกต้อง
2) หน่วยงานภาครัฐมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานทีม่ คี วามถูกต้อง ทันสมัย ในรูปแบบทีส่ ามารถเข้าถึงและเข้าใจง่าย ทีส่ อดคล้องตาม
บทบาทหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกีย่ วกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)
- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

- สถำบันส่งเสริมกำรวิเครำะห์และบริหำรข้อมูลขนำดใหญ่ภำครัฐ (GBDi)
- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

BR0801

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยัน
ภาครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

บุคลากรของภาครัฐได้รับการอบรมให้มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และด้านเทคโนโลยีดิจิทลั และการแก้ไขปัญหา
ข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

สร้างเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงานที่เกีย่ วข้องกับการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมเพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิดอย่างเคร่งครัด

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

หน่วยงานที่เกีย่ วข้องแจ้งความร้องทุกข์ดาเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระทาความผิด

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

การสืบสวนโดยการตรวจวิเคราะห์หลักฐานการกระทาความผิดที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

ดาเนินการเชิงรุกกับผู้กระทาความผิดโดยการบังคับใช้กฎหมายตามขัน้ ตอนจนสิ้นสุดกระบวนการ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลสาหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

กาหนดมาตรการประเมินผลการดาเนินงานด้านการให้ความร่วมมือในการแก้ไขข่าวปลอมสาหรับหน่วยงานภาครัฐ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวัลหรือการยกย่องเมือ่ ให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารที่มีเนือ้ หาไม่
เหมาะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

นาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการดาเนินงานและครอบคลุมการทางานในทุกภาคส่วน

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับการนาเทคโนโลยี อาทิ ระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและจัดการกับข่าวปลอม
และปราบปรามการกระทาความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทกุ ภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก
สร้างช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบาะแสเพื่อทาการ
ตรวจสอบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้
จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้ อยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

จกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0801001

โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
Fake News Center:
AFNC)

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ 25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย.
บุคลากรในการปฏิบัตงิ าน พร้อมทัง้ ทาการ
64
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงาน
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที
และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อใน
อินเทอร์เน็ต

MS1,MS2.1,
95,226,800.0000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
MS2.2,MS3.1, MS4.1,
ตาม พรบ. 64

MS5.1, MS5.2, MS5.3

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

5,136,000.0000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
"อาสา จับตา
ออนไลน์")

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 64
มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่
รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพือ่ ร้องขอต่อศาลให้มีการระงับ
การแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ทผี่ ิด
กฎหมาย มีช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
เนื้อหาทีไ่ ม่เหมาะสม

9,938,700.0000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.1

BR0801004

โครงการอบรมครูไซ
เบอร์

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน
- มีความรู้ และทักษะ สามารถนาความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กบั นักเรียน ประชาชนในชุมชน
ให้ได้รู้เท่าทันภัยทีแ่ ฝงมากับเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64

469,200 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801005

โครงการอบรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

- ข้าราชการตารวจในสังกัดสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ และผู้ทเี่ กีย่ วข้องทีผ่ ่านการ
อบรมสามารถนาความรู้ไปปฏิบัตงิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเป็นทีป่ รึกษา
และให้คาแนะนาเกีย่ วกับพยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยี แก่ข้าราชการตารวจในพืน้ ทีต่ อ่ ไป

ต.ค.63-ก.ย.64

385,600 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801006

โครงการอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพให้กบั
ข้าราชการตารวจเพือ่
ปรับความรู้เกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน และประชาชนได้รบั บริการทีด่ มี ี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

1,515,600 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0801002

โครงการจัดหาชุด
มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
อุปกรณ์/โปรแกรม
กระทาความผิดทีไ่ ด้มาตรฐานและเพียงพอ
เพิม่ ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่ รองรับ
การให้บริการด้านสังคม

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0801003

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

จกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801007

โครงการอบรมปรับ
พืน้ ฐานข้าราชการ
ตารวจทีย่ า้ ยมาดารง
ตาแหน่งใหม่ในสังกัด
บก.ปอท.

- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
- มีความรู้ และทักษะ เพือ่ ใช้ในการ
ปฏิบัตงิ าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801008

โครงการอบรม
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการ
พนักงานสอบสวนและ ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
บุคลากรใน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
กระบวนการยุตธิ รรม
- มีความรู้ และทักษะ เพือ่ ใช้ในการ
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ ปฏิบัตงิ าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการทางานและการ
ให้บริการประชาชน

ต.ค.63-ก.ย.64

74,400 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

สานักงาน กสทช.

BR0801009

กากับดูแลการ
ออกอากาศเนื้อหา
รายการทีม่ ีการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ของผู้ประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ (ผู้รบั
ใบอนุญาต) ให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ.
2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง

- มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
โดยมีการดาเนินการตามกระบวนการทาง
ปกครอง รวมถึงมีการพิจารณากาหนด
มาตรการต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมต่อพฤติการณ์
และผลกระทบทีเ่ กิดขึ้นจากการกระทา
ความผิด
- สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดับคุณภาพ
ของการเผยแพร่เนื้อหารายการทางสื่อวิทยุ
และโทรทัศน์ให้เป็นสื่อทีม่ ีความปลอดภัย
สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม

1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 64

ภารกิจประจา

ไม่เสนอของบประมาณ

MS 3.2

1,789,000.0000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3.2

อยูร่ ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0801010

ค่าบารุงรักษาโครงการ มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
เพิม่ ประสิทธิภาพงาน กระทาความผิดทีไ่ ด้มาตรฐานและเพียงพอ
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ รองรับ
การให้บริการด้านสังคม

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0801011

โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
Fake News Center:
AFNC)

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65
บุคลากรในการปฏิบัตงิ าน พร้อมทัง้ ทาการ
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงาน
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบัตงิ านด้านการวิเคราะห์เนื้อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที
และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อใน
อินเทอร์เน็ต

โครงการศูนย์ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทางเทคโนโลยี
(Digital Forensic
Center)

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
และบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801012

ต.ค.64-ก.ย.65

MS1,MS2.1,
98,787,700.0000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
MS2.2,MS3.1, MS4.1,
ในปี 65

MS5.1, MS5.2, MS5.3

25,782,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3.2

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

จกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ Big Rock 1 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

- มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
และบุคลากรในการปฏิบัตหิ น้าที่
- ข้าราชการตารวจในสังกัดกองบังคับการ
ปราบปรามการกระทาความผิดเกีย่ วกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถ
ปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ต.ค.64-ก.ย.65

5,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS3.2, MS3.3

กระทรวงดิจทิ ัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
(ปอท.)

BR0801013

โครงการจัดตัง้ ศูนย์
ประสานความร่วมมือ
ด้านอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภัยของ
ระบบสารสนเทศ
(Cyber Crimes And
Cyber Security
Cooperation Center)

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801014

โครงการพัฒนา
มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ การ
คลังข้อมูลข่าวสารเพือ่ ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก เพือ่ เป็น
การประชาสัมพันธ์
รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ
ภาครัฐเชิงรุก

ต.ค.64 - ก.ย.65

93,000,000.0000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

กรมประชาสัมพันธ์

BR0801015

โครงการบริหารจัดการ ประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารในภาวะปกติ
ข้อมูลข่าวสารเพือ่ การ และภาวะวิกฤติทถี่ กู ต้อง รวดเร็ว เชื่อถือ
ประชาสัมพันธ์
และอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65

18,472,512.0000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

MS 1

MS 1

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ เนือ่ งจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำง ๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทลั ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องควรจัดทำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคลื่อน
กิจกรรมที่มีนยั สำคัญฯ ได้ทนั ต่อสถำนกำรณ์ และพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณตำมขัน้ ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักหำรือกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องเพื่อพิจำรณำจัดทำ
โครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจระวังป้องกัน แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม และรณรงค์ให้มีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรและพัฒนำกระบวนกำรทำงำน รวมทั้งเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของข้อมูลข่ำวสำรใน
ภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวลข้อมูลและสำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

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

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 2
(Big Rock)

การกากับดูแลสื่อออนไลน์

BR0802

1) มีหน่วยงานรับผิดชอบทีม่ สี ถานะทางกฎหมายเพือ่ กากับดูแลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะวิกฤติ อาทิ กรณีเกิดเหตุภยั พิบตั ิ หรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อได้รบั การดูแลและคุ้มครองตามสิทธิทพี่ ึงมีในการทาธุรกรรมการสื่อสารทัง้ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ
กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
- กระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (สำนักงำน กสทช.)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์)
- สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลยี)

- สภำดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

- สำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

- สมำคมสื่อมวลชนประเทศไทย

- สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรดำเนินกำร

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม กากับดูแลเนือ้ หาของข้อมูลข่าวสารในสือ่ ทุกรูปแบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครอง
สิทธิของผูผ้ ลิตเนือ้ หา และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระทาความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนือ้ หาทีไ่ ม่เหมาะสมบนสือ่ ออนไลน์เพิ่มมากขึน้

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอานาจหน้าทีค่ รอบคลุมการพิจารณาและกากับดูแลเนือ้ หาของสือ่ ออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สอื่ ทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนือ้ หา

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการผลิตและการเผยแพร่เนือ้ หาให้มีคุณภาพและร่วมกันช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวัง

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ภาครัฐสร้างระบบการให้รางวัลหรือการยกย่องสื่อทีม่ ีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้ หาต่อสังคม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

กาหนดตัวชีว้ ัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลทีถ่ ูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตัวชีว้ ัดระดับองค์กร

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความสาคัญในการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับคดีทใี่ ช้สอื่ ออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่าง
เคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การกากับดูแลสื่อออนไลน์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0101Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่ าของงบประมาณ

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

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0802001

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผดิ
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
“อาสา จับตา
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ดิ กฎหมาย
มีเจ้าหน้าทีร่ วบรวมจัดเก็บ สืบสวน
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพือ่ ร้องขอต่อศาล
ให้มีการระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทผี่ ดิ กฎหมาย มีช่องทาง
ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้ หาทีไ่ ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

9,938,700.0000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1
MS2

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0802002

โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
Fake News Center:
AFNC)

มีระบบงาน เครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ
บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ทาการ
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผูป้ ระสานงาน
ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบตั งิ านด้าน
การวิเคราะห์เนือ้ หา บริหารการข่าว และ
การรับแจ้งเตือน ได้ทนั ท่วงที และ
ดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สือ่ มวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชน
ในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวจิ ารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่ง
ต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย.
64

95,226,800.0000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2,
MS5

สานักงาน กสทช.

BR0802003

โครงการจ้างทีป่ รึกษา
เพือ่ พัฒนากลไกหรือ
มาตรการป้องกันการ
รังแก ข่มขู่ คุกคาม
สตรี เด็ก และเยาวชน
โดยช่องทางผ่านสือ่
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก
ข่มขูค่ กุ คาม สตรี เด็ก และเยาวชน ผ่านสือ่
มัลติมีเดียต่าง ๆ
2.เกิดการพัฒนาสือ่ ทีส่ ร้างสรรค์สาหรับเป็น
แหล่งเรียนรูส้ าหรับสตรี
เด็กและเยาวชน ส่งผลให้เป็นผูท้ มี่ ีทกั ษะ
ความฉลาดทางดิจจิ ลั
และเป็นพลเมืองทีม่ ีคณ
ุ ภาพของประเทศใน
อนาคต

มค. - ธค.64

2,968,000 โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2

อยูร่ ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0802004

โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผดิ
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
“อาสา จับตา
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทีผ่ ดิ กฎหมาย
มีเจ้าหน้าทีร่ วบรวมจัดเก็บ สืบสวน
วิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพือ่ ร้องขอต่อศาล
ให้มีการระงับการแพร่หลายซึ่ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทผี่ ดิ กฎหมาย มีช่องทาง
ให้ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้ หาทีไ่ ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

10,000,000 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS1
MS2

กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม

BR0802005

โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
Fake News Center:
AFNC)

มีระบบงาน เครือ่ งมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ 1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65
บุคลากรในการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ทาการ
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผูป้ ระสานงาน
ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ให้สามารถ
ปฏิบตั งิ านด้านการวิเคราะห์เนือ้ หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้ทนั ท่วงที
และดาเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สือ่ มวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่ประชาชน
ในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวจิ ารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่ง
ต่อในอินเทอร์เน็ต

98,787,700 เสนอขอตัง้ งบประมาณ
ในปี 65

MS2,
MS5

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ เนื่องจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรจัดทำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำรเพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมที่มีนัยสำคัญฯ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และพิจำรณำขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณตำมขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบหลักหำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจำรณำจัดทำโครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม และรณรงค์ให้มีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรวิเครำะห์
ข้อมูลข่ำวสำรและพัฒนำกระบวนกำรทำงำน รวมทั้งเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของข้อมูลข่ำวสำรในภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวล
ข้อมูลและสำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 3
(Big Rock)

การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1) หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รบั การบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565
2) ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วดั การประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมิน
คุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วดั ย่อย ได้แก่
(1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความสาคัญของผู้ให้บริการข้อมูลสื่อและสารสนเทศต่อสังคม
(2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เกณฑ์เบือ้ งต้น เพือ่ ประเมินผลข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้รบั และแหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
(3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลสื่อและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
(4) การจัดระบบ หมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการข้อมูลสื่อและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จานวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนสานึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกับการดารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคม
โลกอย่างผู้มีอารยธรรมเพิม่ ขึ้น

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมดาเนินการ

- สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803

- กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

- สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่ง- ชาติ
สถาบันอุดมศึกษา
- กรมประชาสัมพันธ์ สานักนายกรัฐมนตรี

- โรงเรียนในสังกัด กทม.

- กระทรวงวัฒนธรรม
- คณะกรรมการปฏิรปู ประเทศด้านการศึกษา
- หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ Media Literacy (Thai
- กองบังคับการปราบปรามการกระทาความผิดเกี่ยวกับ
MOOC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สานักงานตารวจแห่งชาติ)
- สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

- สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

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

ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสือ่

ต.ค. 63- ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

หลักสูตรต้นแบบการรู้เท่าทันสื่อสาหรับเยาวชน รวมทัง้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั ผู้นาเยาวชน โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

หลักสูตรด้านสื่อศึกษาได้รับการบรรจุในการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายใน
ปี ๒๕๖๕

ต.ค. 63- ต.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

หลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อแบบออนไลน์ (MOOC) เพือ่ เอือ้ ต่อการเรียนการสอนในยุคนิวนอร์มอลตั้งแต่ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

ส่งเสริมให้นักศึกษา มีการเรียนรู้และจัดทาเนือ้ หาของสื่อสาหรับเผยแพร่ เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เข้าใจถึงกระบวนการ
ในการทาข่าว ทาสื่อ เกิดความตระหนักในการนาเสนอและเสพข่าวในทุกมิติ จรรยาบรรณในการทาสื่อ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (M2)

ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสือ่ และสารสนเทศของประเทศไทย

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

กระบวนการสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยทีม่ ีประสิทธิภาพ และสามารถนาผลการสารวจไป
ปรับปรุงการรู้เท่าทันสื่อได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

ผลสารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจทิ ัล (MIDL) ของบุคลากรทางการศึกษาของประเทศไทย
จัดทาตัวชี้วดั การประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลสื่อและสารสนเทศได

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

สือ่ /รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสือ่ ในยุคดิจิทลั

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

สื่อเพือ่ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในทุกช่วงวัยเห็นถึงความจาเป็น ประโยชน์จากการรู้เท่าทันสื่อ ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้
การเลือกบริโภคสื่อ การแยกแยะข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสือ่ สารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้านสือ่ สารมวลชนทีร่ ู้เท่าทันสือ่

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

บุคลากรผู้สอนด้านการสื่อสารมีความรู้ความเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารในยุคดิจทิ ัล และสามารถถ่ายทอดไปยัง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

สร้างให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความสามารถในวิชาชีพทีม่ ีพนื้ ฐานด้านผู้สื่อข่าว นักข่าวในการเป็นกลุ่ม
นักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ประชาชน/เครือข่ายนักสื่อสาร มีความรู้เท่าทันสื่อและข่าวปลอม สามารถสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย
MS3

MS1.2

MS3.1

MS1.2
MS1.3

MS1.3
MS4.1

MS3.1

MS4.3

MS2.2

MS1
MS2
MS4

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

** เพื่อให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถดาเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ
แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรปู ทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั สาคัญ Big Rock 3 การยกระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่
ทีม่ าของงบประมาณ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ ะหว่างการดาเนินโครงการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
BR0803001 โครงการจัดการเรียน ปีงบประมาณ 2564 จานวน นักศึกษา
การสอนรายวิชาหมวด ลงทะเบียน 2,000 คน
ศึกษาทัว่ ไป

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ม.ค. 64 - ก.ย .64

466000.00

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

MS 1.2

9409500

โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

1 ต.ค. 63 30 ก.ย. 64

9315300.00

โครงการทีไ่ ด้รบั
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1.1

สานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0803002

งานสนับสนุนภารกิจ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม การพัฒนา
คนไทยกลุม่ เป้าหมาย
(เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ)
เพือ่ เตรียมพร้อมเป็น
Digital Citizen ที่
คุน้ เคยกับการทา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มัน่ คงปลอดภัย)

เพือ่ ให้ประชาชนได้รบั การเตรียมพร้อมเพือ่
1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 64
เป็น Digital Citizen สามารถเข้าถึง
เทคโนโลยี และได้รบั การอานวยความ
สะดวกจากการใช้บริการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เทคโนโลยีได้
อย่างสร้างสรรค์ และมัน่ คงปลอดภัย โดย
กิจกรรมดังกล่าว มีผลผลิตทีจ่ ะส่งมอบใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. สือ่ การเรียนรู้ พัฒนาคนไทย
กลุม่ เป้าหมาย (เด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุ) เพือ่
เตรียมพร้อมเป็น Digital Citizen จานวน
15 เรือ่ ง
2. คนไทยกลุม่ เป้าหมาย (เด็ก เยาวชน
ผูส้ ูงอายุ) มีความตระหนัก ความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้
เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital
Literacy) เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 70

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั

BR0803003

โครงการยกระดับ
ผูส้ ูงอายุและผูด้ อ้ ยโอกาส 2,000 คน
ทักษะดิจทิ ลั สาหรับผู้
สูงวัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
- กิจกรรมสร้างผูส้ ูง
วัยและผูด้ อ้ ยโอกาส
เป็นกาลังคนดิจทิ ลั สูภ้ ยั
ไซเบอร์

สภาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย

BR0803004

การจัดอบรมสัมมนา
ให้กบั ผูป้ ระกอบการ
อุตสหกรรมบันเทิง
และสือ่ มวลชนร่วมไป
ถึงประชาชน ให้มี
ความรูค้ วามสามารถ
ปรับตัวใน ยุค 5G และ
New Normal

เพือ่ ยกระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของ
ผูป้ ระกอบการอุตสหกรรมบันเทิง และ
สือ่ มวลชนร่วมไปถึงประชาชน ให้มีความ
สอดคล้อง กับสถานการณ์เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
ภายใต้สถานการณ์โควิค - 19 โดยผ่านการ
อบรมสัมนาผูป้ ระกอบการ และบุคลากร
ด้านการสือ่ สารให้มีความรูค้ วามเข้าใจใน
บริบทการเปลีย่ นแปลงด้านการ สือ่ สารใน
ยุคดิจทิ ลั ซึ่งอยูใ่ นกิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่
3 การยกระดับการรูเ้ ท่าทันสือ่ ในขัน้ ตอนที่
2 การรณรงค์การรูเ้ ท่าทันสือ่ และขัน้ ตอนที่
3 การพัฒนาบุคลากรในการสอนและให้
ความรูด้ า้ นสือ่ สารมวลชนทีร่ เู้ ท่าทัน
(จานวนผูเ้ ข้าร่วม 200 คน

พ.ย. 64

2000000.00

ไม่มีงบประมาณรองรับ
(พิจารณาขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ
จาเป็น)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

BR0803005

โครงการการพัฒนา
และยกระดับศักยภาพ
นักวิจยั ชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

สถาบันฝึกอบรมมีเนือ้ หาการอบรมเกีย่ วกับ
การรูเ้ ท่าทันสือ่

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64

2560000.00

โครงการทีไ่ ด้รบั จัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

ทีม่ าของงบประมาณ
หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

สานักงาน กสทช.

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

BR0803006

โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูข้ อง
ประชาชนเกีย่ วกับ
กิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์ เพือ่ การ
ใช้ประโยชน์อย่างรูเ้ ท่า
ทัน

มีการเรียนการสอนหลักสูตรพัฒนาทักษะ
การเรียนรูข้ องประชาชนเกีย่ วกับกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์เพือ่ การใช้
ประโยชน์อย่างรูเ้ ท่าทัน ในระดับมัธยมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ทัง้
แบบออนไลน์และออฟไลน์เพิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนือ่ ง

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิน้ สุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ

ปี 2564

-

ส่งผลต่อเป้าหมาย
ย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อนื่

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นทีเ่ กีย่ วข้อง

MS1.1

โครงการซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มีการดาเนินงานตามมติที่ประชุม ซึ่งยังไม่ได้ขอ้ ยุตกิ ับหน่วยงาน****
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
โครงการ
(BR0101Xnn) /การดาเนินงาน ***

ความเห็น/แนวทางการดาเนินงาน

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803007 ยกร่างหลักสูตรการ ประสานความร่วมมือจากทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และประธานหลักสูตรหรือคณาจารย์ทเี่ กี่ยวข้องกับด้านสือ่ สารมวลชนจากมหาวิทยาลัยที่
รู้เท่าทันสือ่ ใน
มีการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าวร่วมกันพิจารณาเพื่อดาเนินการ
ระดับอุดมศึกษา
ยกร่างหลักสูตรดังกล่าวให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกมหาวิทยาลัย และให้มีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชนฯ เข้าร่วมดาเนินการด้วย

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803008 ยกร่างหลักสูตรการ ประสานกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสือ่ สารมวลชนฯ เพื่อให้การร่างหลักสูตรการรู้
รู้เท่าทันสือ่ ในระดับ เท่าทันสือ่ มีการกาหนดมาตรฐานและเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803009 โครงการอบรม
ประสานหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจัดอบรม ประชาสัมพันธ์ และจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสือ่ ให้กับบุคคลทุกช่วงวัย
ประชาสัมพันธ์ และ
จัดค่ายการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
การรู้เท่าทันสือ่
ให้กับบุคคลทุกช่วง
วัย

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803010 โครงการเพื่อสือ่ สาร ใช้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยทัง้ ในส่วนกลางและภูมิภาค ในลักษณะสร้างความเชือ่ มโยงของมหาวิทยาลัยสูช่ ุมชนในการดาเนินการดังกล่าวอย่าง
ให้ประชาชนมี
ต่อเนือ่ ง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสือ่

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803011 โครงการสาหรับ
ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เนือ่ งจากปัจจุบนั มีข่าวสารทีบ่ ดิ เบือน หรือเป็นเท็จ และส่งผลให้เกิด
ประชาชนในชุมชน ความเข้าใจทีค่ ลาดเคลือ่ นโดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาพของผูส้ ูงอายุ
และผูส้ ูงอายุในการ รวมทัง้ สร้างช่องทางและลดข้อจากัดในการสือ่ สาร
รับรู้ข่าวสารที่
ถูกต้อง

