


 

 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป 

ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชน 
อย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)





 
 

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

 
๑. ด้านการเมือง          ๑ 
๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน       ๑๙ 
๓. ด้านกฎหมาย          ๕๖ 
๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม        ๖๗ 
๕. ด้านเศรษฐกิจ          ๗๘ 
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     ๑๓๔ 
๗. ด้านสาธารณสุข         ๑๕๒ 
๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ     ๑๘๒ 
๙. ด้านสังคม          ๑๙๓ 
๑๐. ด้านพลังงาน          ๒๐๕ 
๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ๒๑๔  
๑๒. ด้านการศึกษา         ๒๓๖ 
๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ๒๕๖ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการเมือง 

๑



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

1. กำรเมือง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ใน

ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

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

- - 3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

12,914,100            ไม่มี  -

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ

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

33 โครงการ จาก 16 
หน่วยงาน

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

76,606,700            ไม่มี -

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ

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

- - 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

12,620,000            ไม่มี -

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

9 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

145,365,540          10 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

447,373,400          ไม่มี -

 BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้หาของ
รัฐธรรมนูญเพื่อการปฏรูิป

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

3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

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

 
1. 7,000,000

2. 3,000,000

3. 1,000,000

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏริูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ 

(Big Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๒



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรู้ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธกิาร

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพนัธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

ล าดบั

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

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

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ครอบคลุม
ช่องทางการสือ่สารทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

ประเมินสถานการณ์ความเปน็ประชาธปิไตยของประเทศไทยทัง้ในระดับภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุม่เปา้หมาย

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

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ม.ค 65 - ม.ิย 65

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

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

ม.ค 65 - ก.ย 65

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

ม.ค 64 - ก.ย. 64

อบรมเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ใหก้บัผู้แทนส่ือมวลชน
 จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - ม.ีค 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เวบ็ไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

วทิยากรตัวคูณ เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตย
อนัมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และการเมืองทีสุ่จริต และน าไปสู่การปฏบิัติได้จริง

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0101
ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

12. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

6. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)9. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 MS2.4 

MS2.5 
MS2.1   MS 2.2   

MS2 MS3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

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

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมือง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

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

MS2.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตสือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข

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

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

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๔



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น 1

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทกุระดับ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 6. กรมกำรพฒันำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ 14. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพนัธ์

19. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) มีการน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือภาคส่วนตา่ง ๆ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3) มีช่องทางเพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานอยา่งเสมอภาค ครอบคลุมและเท่าเทียม

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4) มีการสื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ หรือสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสิทธิภาพ

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

การขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ด้านเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจ้ริง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

BR0102

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานภาครัฐเปดิโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนตา่ง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดบัชาต ิและระดบั
ท้องถ่ิน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

10. กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวติคนพกิำร กระทรวงพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

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

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

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

MS2 
MS2.1 - 2.2 

MS1.4 MS1 
MS1.1 -1.3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

1. ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี

BR0102001 1. การจดัสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปน็รางวลั
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บริการจดัการที่ด ี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริกำรสำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

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

MS1.1, 1.2, 1.3 -

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

3,500,800             โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

BR0102003 3. การยกระดบัการมีส่วนร่วมในการ
จดับริการสาธารณะ

กรอบแนวทำงในกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนและภำคส่วน
ต่ำง ๆ ในกำรจดับริกำร
สำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

8,727,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.1 -

2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,965,800             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2 -

BR0102005 5. การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมโดยยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

3,149,800             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102006 6. การเปดิให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ

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

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
65

6,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

3. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

BR0102007 7. การสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคตอ่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะได้รับกำรทบทวน
และแกไ้ขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

4. ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

BR0102008 8. โครงการประชาคมเข้มแข็งอยา่งยั่งยนื
 พ.ศ. 2565

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

16,150,200            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

(ตวัอย่างการด าเนินโครงการของ สปน.)

๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102009 9. โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,263,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

5. สถาบนัพระปกเกล้า BR0102010 10. โครงการรางวลัพระปกเกล้า ประจ าปี
 2564

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,399,425             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102011 11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมท้องถ่ิน

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,900,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

323,950                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

420,000                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102014 14. โครงการรางวลัพระปกเกล้าทองค า
และรางวลัพระปกเกล้า ประจ าป ี2565

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102015 15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมท้องถ่ิน

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,300,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

700,000                เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

359,000                เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102018 18. โครงการการน าหลักธรรมาภิบาลมา
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคมอยา่งยั่งยนื
หลังวกิฤต โควดิ-19

มีแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพ
สังคม ภำยใต้แนวคิดหลักธรร
มำภิบำล หลังวกิฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000             เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.2 -

BR0102019 19. โครงการส ารวจความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ  และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000             เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

184,800                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

BR0102021 21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

2,000,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

- เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

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

ผลักดันให้ชุมชนพฒันำควำม
เข้มแข็งและลดควำมเหล่ือมล้ ำ
โดยกำรใช้นวตักรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

500,000                เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

6. ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

BR0102024 24. โครงการจดัท าข้อเสนอเชิงนโยบาย
และนวตักรรมทางสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำร
พฒันำระบบสวสัดิกำรและ
นวตักรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,654,400             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

7. กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102025 25. โครงการจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาต าบล

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

39,405,600            โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

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

เครือข่ำยแรงงำนได้รับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมไม่ทนทุจริตและ
ร่วมเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวงักำร
ทุจริตในระดับพืน้ที ่และ
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
ได้รับเพือ่ป้องกนักำรทุจริตใน
ระดับพืน้ทีต่่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,785,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102027 27. การจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดบัอ าเภอและต าบล

กำรใช้กลไกของคณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอ (กบอ.) 
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน เป็น
กลไกในกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

10. ส านักงานกิจการยตุธิรรม 
กระทรวงยตุธิรรม

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,625,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

11. กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวติคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

BR0102029 29. การจดัท าแผนงานสมัชชาเครือข่าย
คนพิการระดบัชาติ

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,500,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

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

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

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

ข้อมูลควำมคิดเห็นของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไม่สำมำรถระบุได้ เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

13. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

28,237,100            โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.2 -

15. กรมประชาสัมพันธ์ BR0102034 34. โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมี
ส่วนร่วมการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมุข

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102035 35. โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยคุใหม่

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,756,000             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.4 -

16. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102036 36. การพัฒนาเครือข่ายผู้น าอาสาสมัคร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกดิกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,350,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102037 37. การสร้างความเสมอภาคและขยาย
โอกาสการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภคเพ่ือให้เกิด
ความเท่าเทียม

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกดิกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกบัภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

5,614,500             เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

2,000,000             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

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

14. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

๑๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

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

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

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.2 -

17. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม

BR0102039 39. การด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่มีผลกระทบกับความเปน็อยู่ของ
ประชาชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงกำรกอ่สร้ำงขนำดใหญ่ได้
มีส่วนร่วมและรับรู้แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรกอ่สร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

18. กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0102040 40. โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน
เพ่ือดแุลผู้สูงอายทุี่มีภาวะพ่ึงพิง

กระตุ้นกำรจำ้งงำนให้
ประชำชนในพืน้ที่,เพิม่อำชีพ
นักบริบำลขึ้นในพืน้ที,่ให้
ผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่ได้รับกำร
ดูแลทีดี่ในทุกๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,080,586,000        เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102041 41. โครงการส่งการบริหารจดัการขยะมูล
ฝอยขององค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธภิำพด้ำนส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

8,543,200             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

19. กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

BR0102042 42. โครงการรับและพิจารณาวนิิจฉยัค า
ร้อง (ตามมาตรา 123)

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

800,000                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,551,600             โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS2.2 -

BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบกิจการและรัฐวสิาหกิจมีการ
บริหารแรงงานสัมพันธ์ดว้ยระบบทวภิาคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

687,920                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ให้ค าปรึกษา 
แนะน า และตดิตามเฝ้าระวงัปญัหาความ
ขัดแยง้ในสถานประกอบกิจการ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

90,500                 โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102046 46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงาน
สัมพันธ์แบบหุ้นส่วนดว้ยรูปแบบ 
(Model) ที่เหมาะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

197,320                โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.3 -

20. กรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน

BR0102047 47. โครงการพัฒนาระบบดจิทิัลแหล่ง
บริการจดัหางานอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรให้บริกำรจดัหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

12,000,000            เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.2 -

BR0102048 48. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน

ส่ือสำรกบัประชำชนในด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

- โครงกำรทีไ่ด้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS1.4 -

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

๑๑



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบนัพระปกเกล้ำ

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทเีสวนาแลกเปล่ียนมุมมองและเสนอข้อคิดเหน็ต่อแนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เปา้หมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

เปา้หมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

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

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมือระหวา่งหนว่ยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพันธผ่์านโทรทศัน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

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

ประชาสัมพันธผ่์านวทิยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

1. ส ำนกังำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

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

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

จัดท ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม 
พร้อมแนวทางการบรูณาการความร่วมมือกับทกุภาคส่วน

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

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

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

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

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

วเิคราะห ์กล่ันกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

ประชาชนมคีวามปรองดองสมานฉนัท์และความขดัแยง้ทางการเมอืงในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง

BR0103

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทกุช่องทางที่เปดิโอกาสใหท้กุภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความเหน็

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - ม.ีค. 64 

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

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

ศึกษางานวจิัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกีย่วข้องกับประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

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

๑๒



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนขับเคล่ือนกำรปฏรูิป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อใหเ้กิด     
ควำมสำมัคคีปรองดองของคนในชำติ

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

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

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 
MS2.1  
MS2.2  

MS3.1  

MS2 MS3 
MS3.2  

MS4 

MS4.1  
MS4.2  
MS4.3  MS5 MS6 

MS6.1 
MS6.2 

MS7 

MS7.1 
MS7.2 
MS7.3 

๑๓



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

การสง่เสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดับ

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

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

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

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

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

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

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรคการเมืองที่มีประสิทธภิาพ

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

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

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

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตั้งระดับท้องถ่ิน

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

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

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

หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรที่เกีย่วข้องในทางการเมือง

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้มีกระบวนการการคัดเลอืกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยส์จุริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเขา้มาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทีป่ระชาชนมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 

๑๔



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือข่ายด าเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

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

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

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

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X02  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เปน็พรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
พรรคการเมืองของประชาชน
และมีวฒันธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

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

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนร่วมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

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

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

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

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกกจิกรรม
ของกองทุนเพื่อพัฒนาการเมือง
 ประจ าปี 2565

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

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

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

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกต้ัง

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

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

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

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

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตย
ดว้ยการแสดงแบบอย่างที่ด ี(Architype)

ประชาสัมพันธข์่าวสารตาม
สถานการณ์

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

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองในสถานศึกษา
 มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัวถิีชีวติประชาธปิไตย 
วฒันธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 และการเป็นพลเมืองคุณภาพ

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

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตั้งไทยให้เปน็
ระบบการเลือกตั้งที่ดี

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

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

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตั้งขั้นตน้ 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

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

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

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

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

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

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

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตย

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

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๕



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

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

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

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

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกีย่วกบัการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
 มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์ รวมทั้ง
เป็นแบบอยา่งที่ดีของการน าวถิี
ประชาธปิไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

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

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

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บริการ
ข่าวสารดา้นการขับเคลื่อนวิถีประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

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

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึ้น

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

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

๑๖



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

การปรบัปรงุโครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พฒันาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพบีเีอส (Thai PBS)

8. บริษทั อสมท จ ากัด (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

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

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

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

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

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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0105
โครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญตัง้อยู่บนพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปรง่ใสและมกีารประเมนิผบกระทบของรา่งรฐัธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

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

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

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

7. กรมประชาสัมพนัธ์

5. สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จดักระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญใหแ้ก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ ครอบคลุมทกุช่องทางการสือ่สารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวดีีโอ วดีีทัศน์ โครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางทีเ่หมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

๑๗



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท าชุด
ความรู้ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เนือ้หา 
บทบาทส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ

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

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

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

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับการ
ร่างรัฐธรรมนูญเพือ่
การปฏรูิปประเทศ

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

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตสือ่การปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

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

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

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทรีับฟังความเหน็การปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏริูป

ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เนือ้หาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏรูิป

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

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
ความเหน็
การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

วทิยากรกระบวนการ
เพือ่รับฟงัความ
คิดเหน็ฯ

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

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS1 MS3.1 MS3.2  

MS3, MS4 
MS2 MS2.1 

MS2.2 

๑๘



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

๑๙



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

๒๐



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

๒๑



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 

๒๒



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

๒๓



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

๒๔



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

๒๕



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

๒๖



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

๒๗



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

๒๘



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

๒๙



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

๓๐



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

๓๑



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

๓๒



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
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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
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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

๓๕



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

๓๖



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

๓๗



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

๓๘



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

๓๙



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

๔๐



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 

๔๑



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

๔๒



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

๔๓



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

๔๔



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

๔๕



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

๔๖



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)

๔๗



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

๔๘



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

๔๙



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)

๕๐



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)
  - ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่
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
รายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (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 

๕๑



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 ที่ปรับปรุง
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)
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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

๕๓



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 

๕๔



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
๕๕



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านกฎหมาย  
 

๕๖



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ
 ข้อบงัคับ และกระบวนงานทีเ่กี่ยวกับการอนุญาต เพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและ
การอนุญาตทีไ่ม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของ
ประชาชน

 2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณา
ปรับปรุงกฎหมายทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน
 ซ่ึงเปน็คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
 เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและการ
อนุญาตทีไ่ม่จ าเปน็ฯ

3. ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานทีเ่กี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการ
ปรับปรุงกฎหมายทีม่ีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 
หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม

 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างเปน็รูปธรรม

BR0302 จัดใหม้ีกลไกทางกฎหมายเพือ่ใหม้ีการ
พจิารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาทีไ่ม่ใช่
ความผิดร้ายแรงใหเ้ปน็โทษปรับเปน็พนิัย 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยโทษปรับเปน็พนิัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : 
ขั้นตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า )

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

-

1 มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการบงัคับใช้กฎหมาย

2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพ
การบงัคับใช้กฎหมาย

3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพระบบการใหบ้ริการ
ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พฒันาระบบ e-Service

1.ร่างพระราชบญัญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 2. ร่างระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

 4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
ระบบดิจิทลั

 5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเหน็เกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

1. เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ใหป้ระชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

 2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี

 3. จัดท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพือ่เปน็ตัวอย่าง

257,400
1 โครงการ 

จาก 1 หน่วยงาน
                 514,800

จัดใหม้ีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการ
จัดท าและ เสนอร่างกฎหมาย

BR0304

จัดท าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมาย
เร่ืองเดียวกันไว้ด้วยกันเพือ่ความสะดวกใน
การใช้งาน

BR0305

2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

 

หมำยเหต ุ: การด าเนินงานขับเคล่ือนโดย คณะกรรมการด าเนินการปฏรูิปกฏหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.เร่งด่วน)

3. กฎหมำย
BR0301 จัดใหม้ีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่

เปน็อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

จัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส่้วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าทีค่วบคุม ก ากับ
ดูแลและบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการบงัคับใช้กฎหมาย

BR0303

4 โครงการ 
จาก 2 หน่วยงาน

2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR
ชือ่กิจกรรมปฏริปู

ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 
Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๕๗



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

 - ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* 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

มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหนว่ยงาน รวมถึงประสานงานกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์อย่างเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนนิการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสม นอกจากนี ้
อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ หรืออันดับตัวชีว้ดัของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องรายงานความคืบหนา้ในการด าเนนิการตามผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

มีการวเิคราะห ์พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหนา้ ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อ
เปน็แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

ม.ีค. 64 - ส.ค. 64

มีการเสนอผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เปน็อุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการด าเนนิธรุกิจของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อ
ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขัน้ตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไม่จ าเปน็ฯ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

กระบวนงานทีเ่ก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้ับการปรับปรุง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)

BR0301มกีลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของ
ประชาชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ัน ๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภายในเดอืน ธ.ค. 63
มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวเิคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่เกีย่วกับการอนญุาต
 เพื่อลดขัน้ตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนนิธรุกิจของประชาชน

MS2 
MS2.1 
MS2.2  

MS4 
MS1 MS3 

ธ.ค. 
2563 

๕๘ 



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

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๕๙



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่n (MSn)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เสนอร่างพระราชบัญญติัวา่ด้วยโทษปรับเป็นพนิัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดใหม้กีลไกทางกฎหมายเพ่ือใหม้กีารพิจารณาปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบั
เปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของประชาชน BR0302
ใหม้กีารปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงใหเ้ปน็โทษปรบัเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยโทษปรับเปน็พินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 
(หมายเหตุ : ขัน้ตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - มี.ค. 64

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS1.1  

MS1 

๖๐



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

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0302x01 รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย
 พ.ศ. ....

มีพระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยโทษปรบัเปน็พินัย 
พ.ศ. .... เพ่ือลด
ผลกระทบตอ่สิทธิและ
เสรภีาพของประชาชน

ม.ค. - ม.ีค. 64                         -   MS1.1 และ MS1 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๖๑



แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  ส ำนกังำนปลัดกระทรวงยติุธรรม

 -  ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service 

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตำมชว่งระยะเวลำที่คำดวำ่จะแล้วเสร็จของแต่ละเป้ำหมำยยอ่ย

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

สรุปข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบงัคับใช้กฎหมายและน าเสนอต่อคณะกรรมการปฏรูิปประเทศ
ด้านกฎหมาย

ม.ิย. – ก.ย. 64

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เม.ย.- ม.ิย. 64

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใชก้ฎหมาย ม.ค. - ก.ย. 64

ก าหนดกรอบหนว่ยงานที่มีหนา้ที่ควบคุม ก ากับดูแลและบงัคับการใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย และกลไกการขับเคล่ือน ม.ค.- ม.ีค. 64

ผสานเปา้หมายการจัดใหม้ีกลไกก าหนดใหส่้วนราชการหรือหนว่ยงานของรัฐซ่ึงมีหนา้ที่ควบคุม ก ากับดูแล และบงัคับการใหเ้ปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนนิการเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการบงัคับใช้กฎหมาย เข้ากับการขับเคล่ือนแผนแม่บทการ
บริหารงานยุติธรรมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การขับเคล่ือนกระบวนการยุติธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- ม.ิย. 64

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการให้บริการประชาชน

กระทรวงยตุธิรรม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

จัดให้มกีลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

MS 2.  MS 1.2 / 3 MS 1.1  MS 1.3/1 MS 4 

๖๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงยุติธรรม/
ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม

BR0303X01 ก ำหนดกรอบหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ควบคุม 
ก ำกบัดูแลและบังคับกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำย และกลไกกำรขับเคล่ือน

จ ำนวนหน่วยงำนที่มี
หน้ำที่ควบคุม ก ำกบั
ดูแลและบังคับกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย 

ม.ค.- ม.ีค. 64 MS1.1

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X02 ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไก
ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือหนว่ยงำน
ของรัฐซ่ึงมีหนำ้ที่ควบคุม ก ำกับดูแล 
และบงัคับกำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย 
น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรด ำเนนิกำรเพื่อ
เพิ่มประสิทธภิำพในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย เข้ำกับกำรขับเคล่ือนแผน
แม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ 
ฉบบัที่ 3 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำร
ขับเคล่ือนกระบวนกำรยุติธรรมด้วย
ดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

ข้อมูลในกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพในกำร
บังคับใช้กฎหมำยของ
หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรม
และหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องรวมถึงข้อสรุป
ปัญหำ และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- ม.ิย. 64 MS1.2

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่
เพิม่ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยและ
น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำน
กฎหมำย

น ำข้อเสนอแนะในกำร
น ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่
เพิม่ประสิทธิภำพกำร
บังคับใช้กฎหมำยเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64 MS 1.3

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X04 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม    
ในกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิำพกำรบงัคับใช้กฎหมำย

มีรำยละเอยีดแผนงำน/
โครงกำร/กจิกรรม ใน
กำรน ำเทคโนโลยมีำใช้
เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพ
กำรบังคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส ำนกังำนกิจกำรยุติธรรม BR0303X05 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรประชำชน
ผ่ำนระบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service)

มีแผนงำน/โครงกำร/
กจิกรรม เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพระบบกำร
ให้บริกำรประชำชนผ่ำน
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS 3

หนว่ยงำนในกระบวนกำรยุติธรรม BR0303X06 หน่วยงำน/ส่วนรำชกำรในกระบวนกำร
ยติุธรรมพัฒนำระบบ e-Service

มีระบบกำรให้บริกำร
ประชำชนผ่ำนระบบ
อเิล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 MS 4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๖๓



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

จัดใหม้กีลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนิน การ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานเลขาธกิารสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธกีาร และ
กระบวนการในการเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย

ก.ค. - ก.ย. 64 1,450,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ. 

64

MS 1 - MS 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

รา่งพระราชบญัญตักิารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอรา่งกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

BR0304

รา่งระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ประชาชนมอีงค์ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/
เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

มภีาคีเครอืขา่ยในการแสดงความเหน็เก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการ
เขา้ชือ่เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญ

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

มรีะบบรองรบัการเผยแพรค่วามรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทลั ก.พ. - ก.ย. 64

ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 

MS5 
MS5.1 

MS.4 
MS4.1 

MS2 MSn.1  MS.3 

๖๔



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่n (MSn)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เป้าหมายย่อยที ่n.n (MSn.n)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้ดว้ยกันเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน BR0305

ประชาชนสามารถเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจเน้ือหาของกฎหมายไดโ้ดยงา่ย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

เสนอร่างพระราชบญัญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ .ศ. .... ต่อรัฐสภา มี.ค.-64

เสนอแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี ก.ค. - ธ.ค. 64

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ก.ค. - ธ.ค. 64

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

จัดท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเปน็ตัวอยา่ง ม.ค. - ธ.ค. 65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS2 MS1 MS3 
MS2.1  

๖๕



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

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0305x01 รา่งพระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการจดัท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือใหป้ระชาชน
เข้าถึงไดโ้ดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระราชบญัญตัวิา่
ดว้ยการจดัท าประมวล
กฎหมายและกฎเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... 
เพ่ือใช้เปน็กรอบในการ
จดัท าประมวลกฎหมาย

ม.ค. - ก.ค. 64                 257,400 โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS1 และ MS3 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

คณะกรรมการนโยบายการจดัท า
ประมวลกฎหมายและกฎ

BR0305x02 แผนงานหรอืโครงการเก่ียวกับการรวบรวม
กฎหมายและการจดัท าประมวลกฎหมาย
และกฎ

แผนงานทีผ่่านความ
เหน็ชอบของ
คณะรฐัมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 และ 
MS3

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0305x03 การจดัท าประมวลกฎหมายทีส่ าคัญเพ่ือเปน็
ตวัอยา่ง

ตวัอยา่งประมวล
กฎหมาย

ม.ค. - ธ.ค 65                 514,800 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS3 แผนการปฏริปูดา้น
กฎหมาย

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๖๖



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๖๗



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงินรวม

ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ใน
กระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) จดัท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอน
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) จดัท า พฒันาและเชื่อมโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความ
คืบหน้าให้ประชาชนทราบ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนผู้มา
ใช้บริการ
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ
ผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

ไม่ใช้งบประมาณ

BR0402 การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที่ เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) จดัเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือ
การด าเนินงาน (สทส./วจ.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) รับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพื่อพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน(วจ.)    
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีการประชาสัมพนัธค์วามคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่ 
(Infographic โฆษณา) (สท.)    
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพงึพอใจ
ของประชาชน (วจ.)    

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

-

BR0403 การจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50
 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่ว
ประเทศ
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกดิการทุจริตหรือ
ประพฤติผิดมรรยาททนายความ
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

          127,709,300 1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

551,418,800

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) มีระเบียบเกีย่วกบัการเปิดท าการศาลเพื่อพจิารณาค าร้องขอ
ปล่อยชั่วคราวในวนัหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกีย่วกบัการปล่อย
ชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ด าเนินการเช่าและติดต้ังอปุกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบที่
เกีย่วข้องส าหรับการตรวจสอบหรือจ ากดัการเดินทางของบุคคลในการปล่อยชั่วคราว
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพนัธก์ารด าเนินโครงการ   
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

          168,000,000

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จบักมุ และการสอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1) พฒันาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้
สาธารณชนทราบ (กมค.)
เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2) ประชาสัมพนัธผ์ลการด าเนินงาน (สท)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพงึพอใจ
ของประชาชน (วจ.)

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

4.ยตุิธรรม

สรุปแผนขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏิรูป

ที่ส่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 
Rock)

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
โครงกำรปงีบประมำณ 2565 

(ค ำขอรับงบประมำณ)
โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย

ฉกุเฉนิ

๖๘



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

การให้ประชาชนสามารถตดิตามความคืบหน้า ขั้นตอนการด าเนินงานตา่งๆ ในกระบวนการยตุธิรรม

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยติุธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอยัการสูงสุด  - ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใชบ้ริการ ทุกไตรมาสหลงัระบบ เปิดให้บริการ

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

หน่วยงานรับผิดชอบหลกัประชมุหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบตดิตามความคืบหน้าในการด าเนินการ ทุก ๖ เดอืน ภายหลงัร่าง
พระราชบัญญัตริะยะเวลาในการ

ด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม 
พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

หน่วยงานรับผิดชอบหลักจดัประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการ เพือ่ก าหนดแนวทางจดัท าประกาศ ม.ค. 65 - ม.ีค. 65

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จดัท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศใหป้ระชาชนทราบ เม.ย. 65 - ม.ิย. 65

จดัท า พัฒนาและเชือ่มโยง ระบบตรวจสอบและแจง้ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

จดัท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญัตริะยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

หน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการยตุธิรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรือแจง้ความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกระบวนการยตุธิรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต)ิ 

BR0401

MSn 

ตัวอย่าง 
MSn.n  MSn.n  MSn.n  

๖๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๗๐



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การรบัแจ้งความรอ้งทกุขต์า่งทอ้งที่

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS3.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยุตธิรรม

มรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรบัค ารอ้งทกุขก์ล่าวโทษและเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างสถานีต ารวจทัว่ประเทศ

ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

BR0402

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

จัดเตรียมเทคโนโลยสีารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน
 (สทส./วจ.)

(ม.ค.64 - ม.ค.65)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร ขั้นตอนการปฏบิัติ การรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที ่(กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง ระเบียบ/
กฎหมาย/แนวทางปฏบิัติทีเ่กีย่วข้องกบัการรับแจง้ความร้องทุกข์ต่างท้องที ่(กมค.)  /มีคู่มือการด าเนินงาน 
1. คู่มือการปฏบิัติ (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

มีการประชาสัมพันธค์วามคืบหน้าของการร้องทกุข์ต่างทอ้งที ่(Infographic โฆษณา) (สท.) ทกุ 6 เดือน

 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการรับค าร้องทุกข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหวา่งสถานีต ารวจทัว่ประเทศ (สทส.)

รับฟังความคิดเหน็ของประชาชนและผู้ปฏบิตัิเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ใหต้รงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (วจ.) (ม.ค. - มี.ค.64)

ผติดตามประเมินประสิทธภิาพ ประสิทธผิล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ก.ค. - ก.ย.64)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1 MS2 MS3 MS4 

ม.ค. 

MS3 MS3 
MS3 

๗๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๗๒



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

กาจดัหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทัว่ประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงยติุธรรม  

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  

 

 

 
 

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ n (MSn)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0403
ประชาชนไดร้ับความคุ้มครอง ไดร้ับการชว่ยเหลอื ค าแนะน าดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการด าเนินการในชัน้พนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

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

มีทนายความให้ค าปรกึษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของสถานีต ารวจทั่วประเทศ
ด ำเนินกำรเมื่อได้รบัจดัสรรงบประมำณ

   (งบกลำง)

เกบ็สถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ป ี(2564) (ทุกคร้ังที่ประชาชนมาใช้บริการ)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีทนายความให้ค าปรกึษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทั่วประเทศ
ด ำเนินกำรเมื่อได้รบัจดัสรรงบประมำณ

รำยจำ่ยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565

เกบ็สถิติประชาชนและความพึงพอใจประชาชนผู้มาใช้บริการ 1 ป ี(2565) (ทุกคร้ังที่ประชาชนมาใช้บริการ)

ฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพทนายความอาสา ไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีช่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน กรณีเกิดการทุจรติหรอืประพฤติผิดมรรยาททนายความ ไตรมำสที่ 2 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

 -  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการสภาทนายความ, ทางโทรศัพท์หมายเลข 091-791 2790, โทรสาร. 02-5227104, ทาง 
E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทางไปรษณีย ์ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รามอนิทรา

ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

 - กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและการลงโทษ ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ

ประเมินผลการด าเนินโครงการ  1 ครั้ง ต่อปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564 ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2564)

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565 ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมาณ พ.ศ. 2565)

 

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

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

๗๓



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุำ้นที่เก่ียวข้อง

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ (ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
ตามพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่าย
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ด าเนิน
โครงการ ฯ จ านวน 150 สถานี/ 1 
ช่วงเวลา เปน็เงินจ านวน 58,423,700 
บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท โครงการที่ไดร้ับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1, MS1.2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ  (อยู่ระหว่างเตรียมขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ งบกลาง เพ่ือด าเนิน
โครงการเพ่ิมเตมิจ านวน 591 สถานี/ 1 
ช่วงเวลา กรณีเริ่มด าเนินไดใ้นเดอืน
มีนาคม 2564 ใช้งบประมาณจ านวน 
127,709,300 บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ BR0403 โครงการทนายความอาสาประจ าสถานี
ต ารวจ  (ยื่นค าขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
 จ านวน 1,482 สถานี/1 ช่วงเวลา เปน็
เงินจ านวน 551,418,800 บาท)

เปา้หมาย : ประชาชน
ไดร้ับความคุ้มครอง 
ไดร้ับการช่วยเหลือ
ค าแนะน าดา้น
กฎหมายในการ
ด าเนินคด ีการ
ด าเนินการในชั้น
พนักงานสอบสวน
สะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น                    
 ผลผลิต : มี
ทนายความให้
ค าปรึกษาประจ า
สถานีต ารวจทุกสถานี
ทั่วประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชาชน
ไดส้ิทธิเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม
ในเบือ้งตน้

2564 - 2565 1,070,000,000 บาท เสนอขอตั้ง
งบประมาณในป ี65

MS1,MS2,MS3,MS4แผนการปฏริูปประเทศ
ดา้นกระบวนการ
ยุตธิรรม ประเดน็ปฏริูปที่
 2 การพัฒนากลไก
ช่วยเหลือและเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุตธิรรม

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
๗๔



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

ปฏิรูประบบการปลอ่ยชั่วคราว

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานศาลยตุธิรรม โครงการสง่เสริมการน า
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์
ส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดนิทางของบุคคลมาใช้
ในการปลอ่ยชัว่คราว

2564 - 2565 168,000,000       โครงการที่ไดร้บัจดัสรรตาม
 พรบ. 64 และเสนอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS1, MS2, 
MS3, MS4

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยติุธรรม 
ประเด็นปฏิรูปที่ 3 การ

พัฒนากลไกการบังคับตาม
กฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
เพื่อลดความเหล่ือมล ้า

*** จดัท้าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่้าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง ตอ่ปี

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2565)

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ 
2565)

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือให้สอดคลอ้งกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อน
หน้า MSn แลว้เสร็จ

มีการประชาสมัพันธ์การด าเนินโครงการ 2 ครั้ง ตอ่ปี

ด าเนินการเชา่และตดิตัง้อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส ์พร้อมระบบทีเ่ก่ียวขอ้งส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัดการเดนิทาง
ของบุคคลในการปลอ่ยชัว่คราว

2 ปี (2564 - 2565)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปลอ่ยชัว่คราวในวนัหยดุราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎกีาเก่ียวกับการปลอ่ยชัว่คราวผู้ตอ้งหาหรือจ าเลยม.ค.-63

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

มาตรการคุ้มครองผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งมีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น

ส านักงานยตุธิรรม

BR0404

MS1
MS3 

MS2 

MS3 MS3 MS4.1 

MS2 

MS3 MS4.2 
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1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การบันทึกภาพและเสยีงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ อส.  - ปปง.

ศย.  -

ยธ.  - 

ธน.  - 

ปปช.  -

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท.) (ก.ค. - ก.ย.64)

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

ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ม.ค. - ธ.ค.65)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิกีาร ขั้นตอนการปฏบิติัการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้นจบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.(กม.))

การฝึกอบรมเจา้หน้าที่ต ารวจผู้ปฏบิติังานเกี่ยวกับการใช้งานวสัดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการ
สอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

มีการใช้เทคโนโลยีการบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.,บช.ศ.)

แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม

กระบวนการยตุธิรรม

มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

BR0405

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

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

พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยแีละประกาศให้สาธารณชนทราบ(กมค.) (ม.ค. - ม.ิย.64)

มีทรัพยากรด้านสถานที่ วสัดุ อุปกรณ์ที่ใช้บนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จบักุม และการสอบปากค าในการสอบสวน (สกบ.)

MS1 MS2 MS3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๗๗



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านเศรษฐกิจ 

๗๘



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจดัสรร

5. เศรษฐกิจ
 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value

 Added)
1. มีการปรับเปล่ียนพื้นที่จากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกบัพื้นที่ไปสู่การ
ปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว ์และประมงที่มีมูลค่าสูง
2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 
3. มีการขยายพื้นที่ชลประทานใหเ้กษตรกรมีน้่าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุพ์ืช พันธุสั์ตว ์และส่งเสริมใหม้ีความหลากหลายทางชีวภาพ
การเกษตร
5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรใหม้ีความเข้มแข็งและส่งเสริมใหเ้กดิผู้ใหบ้ริการด้านการ
จดัการสมัยใหม่
6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)
7. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์
จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม
8. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อตุสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกจิชีวภาพตามแนวทาง BCG

26 โครงการ
จาก 15 หน่วยงาน

        1,492,625,590
25 โครงการ

จาก 13 หน่วยงาน
1,671,675,490        

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงเพื่อใช้ประโยชน์
จากระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ส่าหรับ
เกษตรกรและการวางแผนการจดัการ
การเกษตรเพิ่มมูลค่า 
(มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน (ส่านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

          155,500,000

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง

1. การขับเคล่ือน Happy Model
2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
3. ส่งเสริมด้านที่พัก
4. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค์
5. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส่าราญทางน้่า

10 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

89,960,300            
35 โครงการ

จาก 8 หน่วยงาน
        1,243,055,020

2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
2. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข (Happy CBT) (องค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน))

          137,500,000

 BR0503 การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กใน
อตุสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME
2. การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธภิาพของธรุกจิ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจทิัล
3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup
4. การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 
5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

            64,567,500
32 โครงการ

จาก 9 หน่วยงาน
2,599,152,500        

1 โครงการ คือ โครงการสร้างขีดความสามารถ
ของภาคอตุสาหกรรมในการรับการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของภาคอตุสาหกรรมไทย 
(ส่านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ)

42,500,000            

 BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/Investment 
Center)

1. การพัฒนาด้านโลจสิติกส์เพื่อสร้างความเชื่อมโยง (Connectivity)
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภมูิภาค
3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน
ประเทศไทย
4. การอ่านวยความสะดวกใหแ้กธ่รุกจิการเงิน การประกนัภยัและการบริการ

7 โครงการ
จาก 5 หน่วยงาน

56,789,400        4 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

62,101,900        

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการ
สร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดในอนาคต 
(Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจดัการเรียนการสอนใน
ระบบทวภิาคีส่าหรับสถานศึกษาในก่ากบัของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแหง่
2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคน
ที่ออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
3. สร้างความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการ
สร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิตและบริการอย่างยั่งยืน
4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจา้งงาน

7 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

        1,360,338,400
28 โครงการ

จาก 15 หน่วยงาน
3,610,396,000        

2 โครงการ คือ
1. โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายการศึกษา
และการท่างาน (Education and Work 
Consortium)
2. โครงการยกระดับ SMEs ไทยสู่เศรษฐกจิ
ดิจทิัลด้วยคลาวด์เทคโนโลยี 1,316,800,000        

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏริปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๗๙



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมูลค่าสูง BR0501
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภณัฑ์ชีวภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

ล าดบั

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

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

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

เปา้หมายยอ่ยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.3 (MS6.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.2 (MS7.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 7.3 (MS7.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 8 (MS8)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 8.3 (MS8.3)

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

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

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

พฒันาระบบฐานขอ้มูลการเกษตรเพือ่ให้เกษตรกรเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ ่เชน่ สมุนไพร แมลงเศรษฐกจิ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ดา้นการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดจิทิัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่(Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

สนับสนุนองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตที่มีมาตรฐานแกเ่กษตรกรเพือ่พฒันาเป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิม่ชอ่งทางการจ้าหน่ายและหาตลาดใหม่ให้กบัเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกจิชมุชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พฒันาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เขา้สู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรสมาชกิแปลงใหญใ่ห้เป็น Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65

จดัหาพนัธุพ์ชื และพนัธุสั์ตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรสมาชกิแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

พัฒนาสหกรณก์ารเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการดา้นการจดัการสมัยใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พฒันาเกษตรกรเป็นผู้จดัการแปลง เพือ่บริหารจดัการการผลิตให้กบัสมาชกิแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พฒันางานวิจยั ปรับปรุง และจดัหาพนัธุพ์ชื พนัธุสั์ตว์ พนัธุพ์ชือาหารสัตว์ให้มีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอตัลักษณ์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการขยายพ้ืนที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเปน็ธรรม ม.ค. 64 - ก.ย. 65
บริหารจดัการน้้า พฒันาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ที่ชลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมให้เกษตรกรเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการเพือ่ขายสินค้าในราคาที่สูงขึ้น ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญท่ั้งพชื ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ไปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว ์และประมงที่มีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

MS1.2 MS2.1 MS2.2 MS3.1 MS4.1 MS4.3 MS5.1 MS5.2 MS6.1 MS6.2 MS7.1 MS7.2 MS7.3  MS 8.1 MS8.2 MS8.3                 

MS1.1 MS4.2 MS6.3 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 MS8 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมการข้าว BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นได้ปริมาณผลผลิต
ต่อไร่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ต่่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมการค้าภายใน BR0501002 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าอินทรีย ์
ป ีงปม. 2564

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอนิทรียเ์พิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีง
ปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64 32,500,000.0       ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้าเกษตร
อินทรีย ์ ป ีงปม. 
2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอนิทรียเ์พิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปี งปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65 51,500,000.0       เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึ้น ร้อยละ
 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.63 – ก.ย.64 30,000,000.0       ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501005 โครงการส่งเสริมการ
เพ่ิมศักยภาพตลาด
ผลไม้ ป ีงปม. 2565

มูลค่าการจ่าหน่ายผลไม้เพิม่ขึ้น ร้อยละ
 5 จากปีฐาน (2559)

ต.ค.64 – ก.ย.65 47,000,000.0       เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501006 โครงการพัฒนาและ
 ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ 
Farm Outlet เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จาก
ปีงปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64        10,280,000.0 ได้รับจดัสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501007 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ป ี
งปม.2565

มูลค่าการจ่าหน่ายและเจรจาธุรกจิ 
Farm Outlet เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปีงปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65        25,200,000.0 เสนอขอรับการ
จดัสรร ตาม พรบ. 

2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501008 โครงการบริหาร
จดัการน้ า พัฒนา
แหล่งน้ าและเพ่ิม
พ้ืนที่ชลประทาน

พืน้ที่ชลประทานได้รับการบริหาร
จดัการ/ปริมาตรเกบ็กกัน้่าเพิม่ขึ้น/พืน้ที่
ชลประทานเพิม่ขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการที่สนับสนุน
พืน้ที่เป้าหมายของ

กระทรวง

โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกจิ

กรมประมง BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตวน้์ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชมุชนที่ได้รับการบริหารจดัการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 80 แห่ง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2

กรมประมง BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กิจกรรมสนับสนุน
ธนาคารผลผลิต
สัตวน้์ าแบบมีส่วน
ร่วม

ชมุชนที่ได้รับการบริหารจดัการด้าน
ผลผลิตสินค้าประมง 100 แห่ง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 22,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.2

กรมประมง BR0501011 โครงการผลิตและ
ขยายสัตวน้์ าพันธุ์ด ี
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตวน้์ าพันธุ์ดี

กระจายลูกพนัธุสั์ตว์น้่าพนัธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 12 ชนิดพนัธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.2

กรมประมง BR0501012 โครงการผลิตและ
ขยายสัตวน้์ าพันธุ์ด ี
กิจกรรมพัฒนาและ
ผลิตสัตวน้์ าพันธุ์ดี

กระจายลูกพนัธุสั์ตว์น้่าพนัธุดี์สู่ภาคการ
ผลิต 13 ชนิดพนัธุ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 151,181,900.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.2

กรมประมง BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้่า 
7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS6.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๘๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมประมง BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พฒันาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้่า 
8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,569,500.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง BR0501015 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบง่ชี้ทาง
ทางภูมิศาสตร์ 
(ประมง)

สร้างอตัลักษณ์สัตว์น้่าพืน้ถิ่น 4 ชนิด ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,623,400.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.3

กรมประมง BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตวน้์ าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพการผลิตกุ้ง
กา้มกรามและสัตว์น้่าอื่น 7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 117,927,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS6.2

กรมประมง BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยนื 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้่าอนิทรีย ์500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS8.2

กรมประมง BR0501018 โครงการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กิจกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พฒันาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้่าอนิทรีย ์2,200 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 60,807,400.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.2

กรมประมง BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่(ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมประมง BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

ส่งเสริมให้เกษตรกรท่าการเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่(ประมง) 100 แปลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 62,946,100.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501021 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว,์ ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว,์ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต 
และการจดัการขอ้มูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501022 โครงการสนับสนุน
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการ
ผลิตอาหารสัตว,์ ยกระดับมาตรฐานการ
เล้ียงสัตว,์ ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต 
และการจดัการขอ้มูลฟาร์ม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,168,300.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501023 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยนีวตักรรม
เครื่องจกัรกลและ
อุปกรณด์า้นปศุสัตว ์
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใชจ้า่ยในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501024 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยนีวตักรรม
เครื่องจกัรกลและ
อุปกรณด์า้นปศุสัตว ์
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใชจ้า่ยในการผลิตและ
ส่ารองเสบียงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        38,150,800.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501025 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง

เพือ่พฒันาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ, 
Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501026 โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง

เพือ่พฒันาเกษตรกรให้เป็น Smart 
Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ, 
Young Smart Farmer

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 27,561,400.0       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501027 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

เพือ่ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501028 โครงการจดัท าข้อมูล
เกษตรกรแห่งชาติ

เพือ่ปรับปรุงฐานขอ้มูลทะเบียน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทั้งประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 32,053,800.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS7.3

กรมพัฒนาที่ดนิ BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพฒันาที่ดิน จ่านวน 74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

๘๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

กรมพัฒนาที่ดนิ BR0501030 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่

พืน้ที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ได้รับการพฒันาที่ดิน จ่านวน 220,000 
ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 242,363,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมวชิาการเกษตร BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กิจกรรม ผลิตพันธุ์
พืชและปจัจยัการ
ผลิต

เกษตรกรได้พนัธุพ์ชืและปัจจยัการผลิต
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไปใชใ้นการ
ผลิตพชื เพือ่ลดต้นทุนการผลิต เพิม่
ผลผลิต มีคุณภาพ และเหมาะสมกบั
สภาพพืน้ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

กรมวชิาการเกษตร BR0501032 โครงการสร้างมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรชีวภาพสู่เชิง
พาณชิย ์กิจกรรม
การแปรรูปวตัถุดบิ
พืชสมุนไพรให้ได้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน่าพชืสมุนไพรซ่ึงเป็น
พชืเศรษฐกจิตามสภาพแวดล้อมของแต่
ละพืน้ที่ มุ่งสู่การแปรรูปเพือ่ป้อนใน
ตลาดอตุสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร เวชส่าอาง เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,230,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พืน้ที่การเกษตรได้รับการพฒันาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ไม่น้อยกว่า 1,857 แปลง แปลงใหญ่
ร้อยละ 80 มีการลดต้นทุนการผลิตและ
ผลผลิตสินค้าเกษตรเพิม่ขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600.0     โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1,  MS5.1, 
MS6.1, MS7.1, 
MS7.2, MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรให้
เข้าสู่ระบบการผลิต
เกษตรแปรรูปเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพฒันาศักยภาพ 150 แห่ง
ผลลัพธ์ รายได้จากการด่าเนินธุรกจิด้าน
สินค้าเกษตรของเป้าหมายเพิม่ขึ้นร้อย
ละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65      119,352,290.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

กรมหม่อนไหม BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาส
ในการแขง่ขนัสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ ่31 แปลง แปลงใหม่ ปี 
64 จ่านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตและเพิม่
ผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกจิ

กรมหม่อนไหม BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหมระบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย : เกษตรกรเกดิการรวมกลุ่ม 
มีต้นทุนการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิต
ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น รวมทั้งผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาส
ในการแขง่ขนัสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พฒันากลุ่มเกษตรกรที่ผลิต
แบบแปลงใหญ ่41 แปลง แปลงใหม่ ปี 
65 จ่านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทุนการผลิตร้อยละ 10

ต.ค.64 - ก.ย.65 13,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1
MS4.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501037 โครงการเพ่ือ
สนับสนุนงาน
ดา้นตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางกอ้นถว้ย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

การยางแห่งประเทศไทย BR0501038 โครงการการจดัท า
ระบบบริหารงาน
คุณภาพ ISO 9001
 ของสถาบนั
เกษตรกรที่ไดร้ับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควัน/
ยางแผ่นรมควันอดักอ้น/ยางเครปและ
จดุรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ่านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.2
MS8.1

๘๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501039 โครงการปฏิรูป
การเกษตรไทยเพ่ือ
การขับเคลื่อน
เกษตรกรรมมูลค่าสูง

1. สามารถพฒันาเกษตรกรรมต้นแบบ
และการพฒันาผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรมูลค่าสูงที่เหมาะสมขึ้นมาได้ 
จากการท่างานร่วมกนัของเครือขา่ย
2. เกษตกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเขา้
เรียนรู้และพฒันาทักษะวิชาชพีเพือ่
น่าไปประกอบอาชพีได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมูลค่าสูงให้กบั
เยาวชนเขา้มาเรียนรู้ได้
4. สามารถชว่ยเชยีวยาผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านการขบัเคล่ือน
ด้วยอาชพีและผลิตภัณฑ์การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65 302,900,000.0     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1.1 MS1.2 
MS2.2 MS4.1 
MS4.2 MS6.2 
MS6.3 MS7.3

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501040 โครงการส่งเสริมการ
เข้าถึงเพ่ือใช้
ประโยชน์จากระบบ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ส าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการจดัการ
การเกษตรเพ่ิมมูลค่า

1. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถงึ
ขอ้มูล Big Data ด้านการเกษตรและใช้
ประโยชน์จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบชว่ยการตัดสินใจใน
การวางแผนผลิตสินค้าเกษตรต้ังแต่การ
เลือกปัจจยัการผลิต ปฏิทินกจิกรรม 
การแปรรูปและแหล่งจ่าหน่าย
3. เพิม่ชอ่งทางของการจ่าหน่ายผลิตผล
การเกษตรออนไลน์แกเ่กษตรกร
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มที่พฒันาขึ้นเพือ่การชว่ยวาง
แผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานขอ้มูลขนาดใหญด้่านการเกษตร
ของประเทศเพือ่การวางแผน คาดการณ์
 และพยากรณ์การเกษตรไทย

ต.ค.64-- ก.ย.65 58,500,000.0       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

MS2.2 MS5.2 
MS7.1 MS7.2 
MS7.3

สถาบนัวจิยัและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรตน้แบบ 
(smart farmer) 
บนพ้ืนที่สูง

ตัวชี้วัด 1 จ่านวนเกษตรกรต้นแบบที่
ยกระดับการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่การท่า
การเกษตรแบบสร้างมูลค่า 220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่ได้รับ
การพฒันาเป็นเกษตรกรต้นแบบ
สามารถเผยแพร่ผลงานของตนเอง และ
เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการ
กระจายองค์ความรู้แกเ่กษตรกรอื่น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดจิทิัล
ของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานขอ้มูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000.0       โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3

ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม BR0501043 โครงการยกระดบั
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
จากวัตถดิุบหลักในประเทศ ให้มีความ
ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน และ
ตรงต่อความต้องการของตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 75,000,000.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS8.3

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 40 แปลง 
ตัวชี้วัดเชงิปริมาณ : พืน้ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบเกษตรแบบแปลงใหญ ่จ่านวน 40
 แปลง
เชงิคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมายน่าความรู้ไปใชป้ระโยชน์
และมีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินเพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงที่เขา้ร่วม
โครงการฯ ปีที่ 3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS2.1  - ด้านเศรษฐกจิ
 - หัวข้อ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอา่นาจชุมชน
2. การพฒันาชุมชน
- เป้าหมาย มีเครือข่าย
ธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการด่าเนินการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการด่าเนินการ:
 การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

๘๔



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานการปฏิรูปที่ดนิ
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กิจกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เป้าหมาย 55 แปลง 
ตัวชี้วัด เชงิปริมาณ : พืน้ที่ในเขตปฏิรูป
ที่ดินที่ได้รับการพฒันาตามแนวทาง
ระบบการเกษตรแบบแปลงใหญจ่่านวน
 55 แปลง
เชงิคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรที่ผ่านการฝึกอบรมน่า
ความรู้ไปใชป้ระโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
ครัวเรือนเกษตรเพิม่ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ ์: มูลค่าผลผลิตของสินค้า
เกษตรต่อหน่วยในเขตปฏิรูปที่ดิน 
เพิม่ขึ้นไม้น้อยกว่า ร้อยละ 5  (วัดผล
แปลงที่เขา้ร่วมโครงการฯ ปีที่ 3)

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1  - ด้านเศรษฐกจิ
 - หัวขอ้ 2 การปฏิรูป
ด้านความเท่าเทียมฯ
2.2 การเสริมสร้างพลัง
อ่านาจชมุชน
2. การพฒันาชมุชน
- เป้าหมาย มีเครือขา่ย
ธุรกจิชมุชน
- ขั้นตอนการ
ด่าเนินการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชมุชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชมุชนฯ
- แนวทางการ
ด่าเนินการ: 
การรวมกลุ่ม ส่งเสริม
การ
รวมกลุ่มฯ

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
น้ าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดขีอง
ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อย
และน้ าตาลทรายสู่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย

ออ้ยพนัธุดี์สายพนัธุใ์หม่ของส่านักงาน
คณะกรรมการออ้ยและน้่าตาลทราย
พฒันา น่าปลูกขยายไม่น้อยกว่า 
940,000 ต้นกล้า และเกษตรกรชาวไร่
ออ้ยน่าออ้ยพนัธุดี์สายพนัธุใ์หม่ที่
ส่านักงานคณะกรรมการออ้ยและ
น้่าตาลทรายพฒันาไปปลูกขยาย จ่านวน
 450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,700,200.0       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่า
สูงระดบัหมู่บา้น

 ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมูบ่้านได้รับ
การส่งเสริมพฒันาและดูแลอยา่งใกล้ชิด 
จากกลไกอาสาสมัครเกษตร และ
คณะกรรมการหมูบ่้าน และทีมบูรณาการ
ในระดับพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรมี
ศักยภาพและขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปล่ียน
ไปสู่การท่าการเกษตรที่เหมาะสมกบัพื้นที่ 
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ผลผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
 GDP  ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 
และลดความเหล่ือมล่้าของรายได้ในภาค
เกษตร 
ตัวชี้วัด
1) ทุกหมูบ่้านจ่านวน 75,032 แห่งท่า
การเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของการเกษตรในหมูบ่้าน
2) เกษตรกรในหมูบ่้านมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3.8

เม.ย. 64 - ก.ย.64        97,000,000.0 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ่าเป็น)

MS 1-8

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดจิทิัล
ของรัฐ

1) ชดุโครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางด้านการเกษตร 1 
ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิแ์ละ
ถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้กรมส่งเสริม
การเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000.0 โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0501049 โครงการบรูณาการ
ระบบข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรและจดัท า
ข้อมูลทางดา้น
การเกษตรแบบเปดิ
เชื่อมโยงกับ
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ความสามารถชดุ
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลทางด้านการเกษตร (ADX 
dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงขอ้มูล

ต.ค.64 - ก.ย.65        60,000,000.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS7.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ที่เกษตรแปลงใหญป่รับ
เขา้สู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น (5 แห่ง)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501051 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างชอ่งทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000.0         โครงการที่ได้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 5.1

๘๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ที่เกษตรแปลงใหญป่รับ
เขา้สู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน
เพิม่ขึ้น (6 แห่ง)

ต.ค.64 - ก.ย.65        20,688,300.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501053 DGTFarm : ตลาด
สินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างชอ่งทางซ้ือขาย
สินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.64 - ก.ย.65          4,822,100.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 5.1

ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพชืสมุนไพรได้ตาม
มาตรฐาน

ต.ค.64 - ก.ย.65          1,000,000.0 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ DPO
 Smart Farmer จ่านวน 1,150 ฟาร์ม
ในปี 2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,200,000.0 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

BR0501056 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ่านวนเกษตกรโคนมที่ผ่านเกณฑ์ DPO
 Smart Farmer จ่านวน 2,000 ฟาร์ม 
ในปี 2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,200,000.0 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

๘๖



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

การส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเทีย่วคุณภาพสูง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - ส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรท่องเที่ยว กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3) ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหม้ีความพร้อมในการใหข้้อมูล หรือการถ่ายทอดเกีย่วกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4) สร้างเร่ืองราวสร้างสรรค์ (Creative Content) เกีย่วกบัโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข 

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3) จดัท าเอกสารสิทธบิัตร เคร่ืองหมายการค้าและสิทธิ์อืน่ๆ ใหเ้ป็นสากล 

เป้าหมายย่อยที ่4.4 (MS4.4) แกไ้ขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างจริงจงั โดยก าหนดหน้าทีก่ารปราบปรามของหน่วยงานรัฐใหช้ัดเจน 

เป้าหมายย่อยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2)

เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหโ้รงแรมหรือทีพ่กันอกระบบ จดทะเบียนในระบบใหม้ากทีสุ่ด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษาความเหมาะสมในการหาแนวทางหรือมาตรการรองรับธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งปัน (Sharing Ecomomy) 
จากดิจทิัลแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

* 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

สนับสนุนการทอ่งเทีย่วเรือส าราญทางน้ า ต.ค.63-ก.ย.65

ก าหนดสิทธปิระโยชน์ทางภาษใีหแ้กอ่ตุสาหกรรมเรือยอร์ชและเรือซุปเปอร์ยอร์ช (Yacht and Superyacht) ต.ค.63-ก.ย.64

เร่งผลักดันยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเทีย่วเรือส าราญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

การลดความซ  าซ้อนเพือ่ านวยความสะดวกในการท าธรุกจิใหผู้้ประกอบการ ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหม้ีการวางมาตรฐานธรุกจิบริการเพือ่สุขภาพเพือ่ยกระดับการใหบ้ริการแบบครบวงจร ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมด้านทีพั่ก ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

การสร้างความรู้เข้าใจเกีย่วกบั HAPPY MODEL ม.ีค.64 - ก.ย.64

เชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการท่องเทีย่ว (Big Data) ผ่านระบบดิจทิัล ต.ค.64- ก.ย.65

การขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่การปฏบิัติในพื นทีจ่ริง ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นทอ่งเทีย่วสูงขึน้และสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502

 - องค์กำรบริหำรกำรพฒันำพืน้ที่พเิศษเพือ่กำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน (องค์กำร
มหำชน)

ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตและสร้างสรรค์เร่ืองราว (Content) จากอตัลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

สร้างความร่วมมือกบัต่างประเทศในการจดัท า Co-Production Treaty ใหเ้กดิระบบการผลิตร่วม (Co-Production) 

ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการภาพยนตร์และวดิีทัศน์แหง่ชาติ ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

การขับเคลือ่น Happy Model มี.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ

๘๗



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502001 โครงกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำสนเทศ
กลำง เพือ่พฒันำ 
E-service บริกำร
ประชำชนและพฒันำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเทีย่วของ
ประเทศ ระยะที ่1

กรมกำรท่องเทีย่วมีข้อมูลและระบบ
สำรสนเทศทีม่ีควำมมัน่คงปลอดภยั น่ำ 
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพในกำรท ำงำน 
บุคลำกรของกรมกำรท่องเทีย่วสำมำรถ
ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถใหบ้ริกำรประชำชน
ได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจบุัน
และต่อเนือ่ง

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย. 
65

48,395,000           เสนอต้ังงบใน
ปีงบประมำณ 2565

MS 1.5

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502002  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับทีพ่กันัก
เดินทำง (Home 
Lodge)

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำรขนำดเล็กและ
ขนำดกลำง ทีใ่หบ้ริกำรด้ำนทีพ่กัเข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของทีพ่กันัก
เดินทำง (Home Lodge) จ ำนวนไม่
น้อยกวำ่ 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำรสำมำรถพฒันำ
ศักยภำพกำรใหบ้ริกำรทีพ่กัใหม้ีคุณภำพ
มำกขึ้น จ ำนวนไม่น้อยกวำ่ 800 แหง่

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

6,323,500             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 3.1

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502003 โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท้องถิ่น โฮมสเตย์ และแหล่ง
ท่องเทีย่วชุมชน ได้รับกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่เข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่วไทย และมำตรฐำนกำร
ท่องเทีย่วโดยชุมชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ทีจ่ ำเป็นในกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วมำกขึ้น ไม่น้อยกวำ่ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2564 -30 
กนัยำยน 2565

11,000,000           ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 3.1

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเทีย่ว ได้รับ
กำรพฒันำศักยภำพ และเสริมสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้มำกขึ้น 
ไม่น้อยกวำ่ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

7,500,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502005 โครงกำรพฒันำ
เส้นทำงปลดทุกข์
เติมสุข

1. สถำนประกอบกำร แหล่งท่องเทีย่ว 
และชุมชน ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรหอ้งน้ ำสำธำรณะให้
ถูกต้องตำมหลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
น้อยกวำ่ 500 คน
2. นักท่องเทีย่วมีควำมเชื่อมัน่ในควำม
สะอำด ปลอดภยั และเพยีง พอของ
หอ้งน้ ำสำธำรณะในกำรเดินทำง
ท่องเทีย่วภำยในประเทศ

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำขอ งบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502006 โครงกำรพฒันำ
อำหำรสมุนไพรและ
กญัชำส ำหรับชุมชน

1. พฒันำเส้นทำงกำรท่องเทีย่วเชิง
อำหำรท้องถิ่นในชุมชนใหเ้กดิอตัลักษณ์
และมีมูลค่ำเพิม่
2. ชุมชน มีศักยภำพและองค์ควำมรู้
เพิม่มำกขึ้นสำมำรถพฒันำตนเองได้

1 ตุลำคม 2564 -30 
กนัยำยน 2565

3,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอใหเ้พิม่
กำรเล่ำเร่ืองอำหำร

ประเภทนีดี้ต่อสุขภำพ
อย่ำงไร

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1.2, MS1.3, MS1.4, MS1.5, MS2.1,  
MS 2.2, MS 3.1, MS3.2, MS4.1, MS4.2, 
MS4.3, MS4.4, MS4.5 , MS5.2  

MS1.1 , MS5.1  MS1.5  
MS1 MS2 MS3 MS4 

๘๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502007 โครงกำรพฒันำ
ยกระดับมำตรฐำน
กำรใหบ้ริกำรของ
บุคลำกรกำร
ท่องเทีย่วไทยเพือ่
รองรับกำรท่อง เทีย่ว
วถิีใหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว และชุมชนท่องเทีย่ว ได้รับ
กำรพฒันำศักยภำพในกำรใหบ้ริกำร
ทำงกำรท่องเทีย่วเพือ่รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่ (New Normal)

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

66,681,600           เงินกูภ้ำยใต้ พ.ร.ก. MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิม่
หวัข้อผู้สัมผัสอำหำร 

และผู้ประกอบกำรต้อง
เสนอวำ่ท้องถิ่นมีอะไรที่

เป็น Happt Model

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ 
ผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

จดัท ำหลักสูตรเพือ่ใช้ในกำรอบรมผู้ให้
บริกำรทีสั่มผัสนักท่องเทีย่วโดยตรง ให้
สำมำรถบริกำรด้วยควำมสะอำด 
ปลอดภยั เป็นธรรม รองรับวถิีใหม่ New
 Normal

1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

3,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502009  โครงกำรส่งเสริม
และยกระดับ
ศักยภำพของ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว

1. อบรมผู้ใหบ้ริกำรทีสั่มผัสนัก 
ท่องเทีย่วโดยตรง ใหส้ำมำรถบริกำร
ด้วยควำมสะอำด ปลอดภยั เป็นธรรม 
รองรับวถิีใหม่ New Normal
2.บุคลำกรภำครัฐ รัฐวสิำหกจิ ทีม่ี
ภำรกจิในกำรบริกำรนักท่องเทีย่วใหม้ี
องค์ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรและกำร
ใหบ้ริกำรนักท่องเทีย่ว
3.ชุมชนท่องเทีย่วมีควำมรู้ ทักษะในกำร
ตกแต่งสถำนที ่ทีพ่กั และส่ิงอ ำนวย
ควำมสะดวกตำมอตัลักษณ์ของพืน้ที่

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

34,097,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพ
บุคลำกรด้ำนกำร
ท่องเทีย่วสู่มำตรฐำน
อำเซียน

บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วได้รับกำร
พฒันำและยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

34,059,020           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502011 โครงกำรกำร
ด ำเนินกำรเพือ่
รองรับกำรประกำศ
เขตพืน้ทีเ่พือ่กำร
ท่องเทีย่วในท้องถิ่น
หรือชุมชน

1. มีพืน้ทีใ่นท้องถิ่นหรือชุมชนได้รับกำร
ตรวจประเมินเขตพืน้ทีเ่พิม่ขึ้น จ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ 30 พืน้ที่
2. บุคลำกรในท้องถิ่นหรือชุมชน ซ่ึงจะ
ได้รับกำรประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพฒันำใหเ้ตรียมควำม
พร้อมเพือ่เป็นมัคคุเทศกท์้องถิ่น จ ำนวน
ไม่น้อยกวำ่ 200 คน

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

1,485,280             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502012 โครงกำรกำรพฒันำ
ศักยภำพและเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของ
ธรุกจิน ำเทีย่ว
มัคคุเทศก ์และผู้น ำ
เทีย่ว เพือ่รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรน ำเทีย่วของผู้ประกอบ
ธรุกจิน ำเทีย่วและมัคคุเทศก ์รองรับกำร
ท่องเทีย่ววถิีใหม่จ ำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธรุกจิน ำเทีย่ว มัคคุเทศก ์
ผู้น ำเทีย่ว และผู้อยู่ในธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ได้รับกำรฝึก อบรม พฒันำองค์ควำมรู้ 
เพือ่รองรับกำรท่องเทีย่ววถิีใหม่ จ ำนวน
 10 เร่ือง/หลักสูตร จ ำนวน 1,000  คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-๓๐
 กนัยำยน ๒๕๖๕

17,000,000           ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิม่
เส้นทำงท่องเทีย่ว 

Happy Model 2. ให้
ใช้ค ำวำ่โมเดลอำรมณ์ดี
มีควำมสุข (Happy 

Model) แทนค ำวำ่ วถิี
ใหม่

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502013 โครงกำรกำรจดัอบรม
เสริมสร้ำงและ
พฒันำสมถรรนะ
มัคคุเทศกเ์ฉพำะทำง
ใหม้ีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวตักรรม
และผลิตภณัฑ์
ทำงกำรท่องเทีย่ว

อบรมพฒันำศักยภำพมัคคุเทศก ์และ
บุคลำกรด้ำนกำรท่องเทีย่วใหม้ีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำรท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพ และสำมำรถเป็นวทิยำกรผู้สอน
ด้ำนกำรท่องเทีย่วด้ำนสุขภำพได้

1 ตุลำคม 2564 - 30
 กนัยำยน 2565

2,860,920             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2563 - 30
 กนัยำยน 2564

9,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.2

๘๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502015 โครงกำรส่งเสริม
ศักยภำพกำรบริหำร
จดักำรและสร้ำง
เครือข่ำยกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วสู่
ควำมยั่งยืน

สร้ำงเครือข่ำยบุคลำกรในแหล่ง
ท่องเทีย่วใหไ้ด้รับกำรพฒันำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำรจดักำรแหล่ง
ท่องเทีย่วทีดี่ สร้ำงควำมประทับใจต่อ
นักท่องเทีย่วเพิม่มำกขึ้น

1 ตุลำคม 2563 – 30
 กนัยำยน 2564

5,000,000             งบประมำณรำยจำ่ย
ประจ ำปี 2564

MS 1.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502016 โครงกำรพฒันำอตั
ลักษณ์เมืองเพือ่
ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่วอย่ำง
สร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟืน้ฟ ูอตัลักษณ์ในพืน้ทีเ่มือง/
อ ำเภอ/ชุมชน/ย่ำน ใหม้ีควำม
สอดคล้องกบับริบทโดยรอบ เพือ่ให้
แหล่งท่องเทีย่วใหเ้ป็นทีน่่ำจดจ ำ มีควำม
โดดเด่น

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

3,000,000             โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 1.4

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502017 โครงกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่ว Caravan 
and Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วเพือ่รองรับรถบ้ำนและ
แคมป์ปิง้ทัง้หมด พร้อมทัง้ส่งเสริม
กจิกรรมและแนวทำงกำรท่องเทีย่วรถ
บ้ำนและแคมป์ปิง้ทีค่ ำนึงถึงกำรอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและกำรสัมพนัธก์บัชุมชนใน
ด้ำนกำรเศรษฐกจิและสังคมมำกทีสุ่ด

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

20,000,000           ค ำของบ ประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิม่
รำยละเอยีดเร่ืองกฎที่
ควรปฏบิัติ มำตรฐำน
พืน้ทีจ่อดรถ และกำร
อนุรักษส่ิ์งแวดล้อม
ส ำหรับนักท่องเทีย่ว
ทีม่ำจำกต่ำงประเทศ

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502018 โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชน เพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502019 โครงกำรยกระดับ
ชุมชนโครงกำรโคก
หนองนำ โมเดล ให้
เป็นชุมชนท่องเทีย่ว
ต้นแบบ

ชุมชนท่องเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจติวญิญำณ
ประเภท มูเตลู

1. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณ ซ่ึงหน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง
สำมำรถน ำแผนพฒันำกำรท่องเทีย่ว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วในพืน้ทีไ่ด้อย่ำงมีประสิทธภิำพ
2. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณได้รับกำรประชำสัมพนัธใ์หเ้ป็น
ทีรู้่จกัของนักท่องเทีย่วทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ
3. แหล่งท่องเทีย่วเชิงควำมเชื่อและจติ
วญิญำณ และพืน้ทีเ่ชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรท่องเทีย่วเพิม่สูงขึ้น.
4. ประเทศไทยมีแหล่งท่องเทีย่วรูปแบบ
ใหม่ ทีส่่งเสริมกำรกระตุ้นเศรษฐกจิ และ
เกดิกำรกระจำย

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             ค ำของบประมำณ
รำยจำ่ยประจ ำปี 

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำกเปล่ียน
ชื่อโครงกำรได้ขอให้

เปล่ียนจำก มูเตลู เป็น 
ศรัทธำทัวร์

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502021 โครงกำรอำบน้ ำพุ
ร้อนมำกอ่นเมือง
ท่องเทีย่ววถิีใหม่ใส่
ใจสุขภำพ จงัหวดั
ระนอง

เกดิแนวทำงกำรพฒันำพฒันำแหล่งน้ ำพุ
ร้อนธรรมชำติทีม่ีมำตรฐำน สำกล และ
ถูกน ำไปเป็นต้นแบบในกำรพฒันำแหล่ง
ท่องเทีย่วน้ ำพรุ้อนธรรมชำติอืน่ ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

15,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502022 โครงกำรพฒันำ
เส้นทำงท่องเทีย่ว
น้ ำพรุ้อน

แหล่งท่องเทีย่วน้ ำพรุ้อนและแหล่ง
ท่องเทีย่วเชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม 
สนับสนุน พฒันำและประชำสัมพนัธ์

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

5,000,000             โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0502023 โครงกำรพฒันำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกำรท่องเทีย่ว
เชิงสุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทัง้ภำครัฐ เอกชน 
และบุคลำกรทีเ่กีย่วข้อง สำมำรถใช้เป็น
เคร่ืองมือกำรพฒันำคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรได้อย่ำงมีประสิทธภิำพมำก
ยิ่งขึ้น เป็นแรงจงูใจใหน้ักท่องเทีย่วมำ
ใช้บริกำร ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ใน
ภำคกำรท่องเทีย่วและรำยได้รวมของ
ประเทศมำกขึ้น
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ใหก้บัผู้ประกอบกำรใหไ้ด้มำตรฐำน
เทียบเท่ำระดับสำกล

1 ตุลำคม 2564 – 30
 กนัยำยน 2565

10,000,000           โครงกำรส ำคัญปี 
2565 ของ สศช.

MS 2.2

๙๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

กรมการปกครอง BR0502024 แกไ้ขเพิม่เติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและ
หลักเกณฑ์กำร
ประกอบธรุกจิ
โรงแรม ....

1. เพิม่เติมหลักเกณฑ์เง่ือนไขส ำหรับ
โรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีม่ีหอ้งพกัลักษณะเป็น
แพลอยหรือส่ิงลอยน้ ำทีอ่ยู่ประจ ำที่
3. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะเป็น
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส ำหรับโรงแรมทีห่อ้งพกัมีลักษณะเป็น
บ้ำนต้นไม้ รถบ้ำนและสถำนทีพ่กัทีม่ี
รูปแบบพเิศษอืน่ๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1

กรมพลศึกษา BR0502025 โครงกำรวิ่ง 7 เขื่อน 
กระตุ้นเศรษฐกจิไทย 
(*เสนอขอ
งบประมำณภำยใต้
แผนงำนบูรณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ท่องเทีย่ว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2565)

กจิกรรมท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพเพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ
ในพืน้ทีเ่ป้ำหมำย โดยจดัวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกติติ์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร
เขื่อนอบุลรัตน์ และเขื่อน
จฬุำภรณ์

ม.ค. - ธ.ค. 65           24,000,000  ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พจิำรณำ

ขอรับจดัสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเป็น)

MS 1.2

กรมศุลกากร BR0502026 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
วธิกีำร และเง่ือนไข
เกีย่วกบัเรือส ำรำญ
และกฬีำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 
4 ของทีไ่ด้รับกำร
ยกเวน้อำกร โดยให้
สิทธปิระโยชน์ทำง
ภำษใีหแ้ก่
นักท่องเทีย่วซ่ึงน ำ
เรือยอร์ชเข้ำมำใน
รำชอำณำจกัร ด้ำน
กำรขยำยระยะกำร
จอดเรือ

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

MS 5.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0502027 โครงกำร ส่งเสริม
และพฒันำกำร
ท่องเทีย่ววถิีเกษตร

เพือ่ส่งเสริมและพฒันำแหล่งท่องเทีย่ว
วถิีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร
ใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับนักท่องเทีย่ว
 สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำงรำยได้ใหก้บั
เกษตรกรและชุมชน และ
 เพือ่ยกระดับแหล่งท่องเทีย่วแหล่ง
ท่องเทีย่ววถิีเกษตรหรือแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรใหไ้ด้มำตรฐำน เป็นทีย่อมรับ
ในตลำดกำรท่องเทีย่ว

ต.ค.63- ก.ย. 64        3,568,800.00 งบประมำณแผ่นดิน 
ปี 2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0502028 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำกำรท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร

 เพือ่ส่งเสริมและพฒันำแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงเกษตรใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับ
นักท่องเทีย่ว 
 เพือ่สร้ำงต้นแบบแหล่งท่องเทีย่วเชิง
เกษตร
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรท่องเทีย่วเชิง
เกษตรใหเ้กดิควำมร่วมมือและเกือ้กลูกนั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 19,793,000 เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.2

๙๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0502029 โครงกำรพฒันำกำร
ท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์ของมำตรฐำน
ธรุกจิบริกำรเพือ่สุขภำพ

ผลลัพธ ์(Outcome) 
1. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงบริกำร
เพือ่ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness Hub) 
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และสร้ำงมูลค่ำเพิม่เชิงเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรท่องเทีย่วเชิงสุขภำพ ควำมงำม 
และแพทย์แผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิสุขภำพ 
และสร้ำงรำยได้ใหก้บัประเทศไทย

เมษำยน 2564 - 
กนัยำยน 2565

3,000,000            MS 2.2

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR0502030 ต.ค. 64 - ก.ย. 65           35,000,000  เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.4เป้ำหมำยโครงกำร
1. เพื่อพฒันำ/ส่งเสริม/ต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรท่องเที่ยวให้มีมูลค่ำสูงขึน้
2 เพื่อสร้ำงสรรค์ Content สินค้ำกำร
ท่องเที่ยวในเชงิคุณค่ำ และน ำส่งให้ถงึ
กลุ่มเป้ำหมำย
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พฒันำขดี
ควำมสำมำรถของกลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์และพฒันำ Content
 ไม่น้อยกวำ่ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำงท่องเที่ยวศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึน้ใหม่ ไม่น่อยกวำ่ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้งกบั
กำรท่องเที่ยว ไม่น้อยกวำ่ 5 พื้นที่
ผลลัพธโ์ครงกำร
1. อตัรำควำมพงึพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของเจ้ำของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่ร้อยละ
 75
2. อตัรำควำมพงึพอใจสินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model ของผู้ประกอบกำร
ธรุกจิน ำเที่ยวที่เขำ้ร่วมโครงกำรไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 75

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร

๙๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

โครงกำรพฒันำสินค้ำ
และบริกำรท่องเที่ยวให้
มีมูลค่ำเพิ่มกำร
ด ำเนินงำน
1. วำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
ขำย ที่มีควำมสอดคล้อง
กบั Happy Model 
และสินค้ำเสนอขำย
ตำมทิศทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, 
Art & Culture, Nature
 & Adventure, Sport,
 Welness, 
Community, และ SHA
1.1 ประชมุระดมควำม
คิดเห็นด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพื่อ
รวบรวมกระแสกำร
ท่องเที่ยว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้มี
ควำมสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์และควำม
ต้องกำรของกลุ่มตลำด
เป้ำหมำยในประเทศ 
โดยเฉพำะมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ที่พกั แหล่ง
ท่องเที่ยว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำม
สะดวก ร้ำนค้ำ
ร้ำนอำหำร และชมุชน 
เป็นต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ขอ้มูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
ประเมินศักยภำพ ควำม
น่ำสนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะท้อนคุณค่ำ/
มูลค่ำเพิ่ม ของสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกบั
 Tourism Trend โดย
แบ่งประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบ่งปัน
ส่ิงดีๆ ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัและ
สุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำ
แนวคิดกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวให้แก่
ด้ำนตลำดในประเทศ 
ททท. เพื่อน ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำย
ทำงกำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพฒันำ
 Content เพื่อน ำส่ง
คุณค่ำทำงกำรท่องเที่ยว
 Happy Model ที่ต่อ
ยอดทุนทำงวฒันธรรม
ท้องถิน่ เอกลักษณ์
และอตัลักษณ์ท้องถิน่ 
และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถงึสินค้ำทำงกำร
ท่องเที่ยวที่พฒันำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปัญญำ ที่
มุง่เน้นสินค้ำและ
บริกำรที่มีควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ อำหำรถิน่ และ
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
มำตรฐำนที่พกัโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปัญญำ
ไทย เชน่ นวดไทย สปำ
ไทย กจิกรรมและกำร
ท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์
ร่วมกบัชมุชน เชน่ กำร
ท่องเที่ยวอยำ่งยัง่ยนื
ภำยใต้แนวคิด 7Greens
 เที่ยวสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นควำ้
และรวบรวมเพื่อท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยว เพื่อ
รักษำภำพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในกำรเป็น
จุดหมำยปลำยตำ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 ที่ส ำคัญของ
นักท่องเที่ยวจำกทั่วโลก 
(Tiop of Mind)2.2 
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำวและ
บริกำรทำงกำร
ท่องเที่ยวด้วยกำรเพิ่ม
มูลค่ำจำกอตัลักษณ์ ภมูิ
ปัญญำท้องถิน่  
วฒันธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย
 อำทิ Gastronomy 
Tourism and Healthy
 Food,  Health & 
Wellness Tourism, 
Community Based 
Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เป็นต้น 
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เกีย่วขอ้ง
กบักำรเดินทำงและกำร
ท่องเที่ยวตำมแนวทำง 
Happy Model 
โดยเฉพำะบริษทัน ำ
เที่ยวในประเทศ DMC, 
กลุ่ม YEC และ Start 
Up  เป็นต้น
3.1 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลสินค้ำ
สร้ำงสรรค์กำรท่องเที่ยว
 ตำมประเภท 
กลุ่มเป้ำหมำย และ
ควำมสนใจทำง
กำรตลำดท่องเที่ยว
3.2 3จัดประชมุเชงิ
ปฏบิัติกำร (Workshop)
 เพื่อสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรท่องเที่ยวแต่ละ
ประเภทที่สนองต่อ
แนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนับสนุน และพฒันำ
หน่วยงำนที่ได้รับรำงวลั
อตุสำหกรรมท่องเที่ยว
ไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรม
ให้ควำมรู้และกำร
บริกำรตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้
ให้บริกำร หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งใน
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยว
3.5  จัดกจิกรรม
ส่งเสริมและพฒันำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวได้ด ำเนินกำร
ตำมแนวทำง Happy 
Model และมำตรฐำน
ควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย เพื่อ
ขบัเคล่ือนอตุสำหกรรม
ท่องเที่ยวแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนินงำนด้ำน
ขอ้มูลสินค้ำท่องเที่ยว
ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
กจิกรรมกำรขำยและ
กำรตลำดของ
หน่วยงำนพนัธมิตร
ภำครัฐและเอกชน สภำ
 สมำพนัธ ์และสมำคมที่
เกีย่วขอ้งด้ำนกำร
ท่องเที่ยว ตลอดจนกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำน
เพื่อประเมินศักยภำพ
ของหน่วยงำนพนัธมิตร
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502031 ตุลำคม 2564 - กนัยำยน
 2565

58,000,000 เสนอขอต้ังงบ ปี65 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - เป้ำหมำย 
1. เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กบัสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว โดยกำรสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์จำกภมูิปัญญำด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้ำนประเพณี 
วฒันธรรม สถำปัตยกรรม อำหำร และวถิชีวีติ
ของคนในท้องถิน่
2.เพื่อผลักดันให้เจ้ำของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนสำมำรถพฒันำสินค้ำ
และบริกำรกำรท่องเที่ยวด้วยภมูิปัญญำ
ท้องถิน่และทุนทำงวฒันธรรม
3. เพื่อเพิ่มขดีควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งท่องเที่ยว/ผู้ประกอบกำร/ชมุชนในกำร
น ำนวตักรรมเขำ้มำใชใ้นกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/เส้นทำงท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งน้อย 10 พื้นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของแหล่งและ 
บริกำรท่องเที่ยว ผู้ประกอบธรุกจิน ำเที่ยว  
ด้ำนตลำดในประเทศ) พงึพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำง ท่องเที่ยวที่สร้ำงสรรค์ภำยใต้
 Happy Modelอยำ่งน้อยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชมุ เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model
 กนิดี อยูดี่ ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำขอ้มูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำทิ ชมุชน
สร้ำงสุข อำหำรถิน่
สุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิน่เพื่อสุขภำพ เป็น
ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกบั 
เจ้ำของแหล่ง ชมุชน 
หน่วยงำนพนัธมิตร (Co
 Creation)   อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชือ่มโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอยำ่งเพื่อน ำเสนอขำย
 เป็นต้น
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธรุกจิ
ท่องเที่ยวและ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อำทิ บริษทัน ำเที่ยว 
บริษทัทัวร์ ไกด์ท้องถิน่ 
Blogger Celebrity 
เป็นต้น
5 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธสิ์นค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง /นักท่องเที่ยว
 /ประชำชนทั่วไป ได้
น ำไปใชอ้ำ้งองิและเป็น
ขอ้มูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขดีควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและวฒันธรรม 
ภำยใต้ Happy Model 
 เพื่อต่อยอดกำรท ำงำน
และเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบัสินค้ำที่ได้รับกำร
พฒันำแล้ว โดยเขำ้
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั้งแบบ 
Online และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

การกีฬาแหง่ประเทศไทย BR0502032 โครงกำรกำร
สนับสนุนและจดักำร
แข่งขันกจิกรรมกฬีำ
เพือ่ส่งเสริมกำร
ท่องเทีย่ว (Sports 
Tourism)

จดักำรแข่งขันกฬีำระดับ World Class 
และ World Mass อำทิ Moto GP /
Muay Thai To the World /
สนับสนุนกำรจดักำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำน
ระดับโลก (World Athletics Label 
Road Races) / สนับสนุนกำรจดักำร
แข่งขัน วิ่งเทรล (Trail Running)/ 
สนับสนุนกำรจดักำรแข่งขันรำยกำรไตร
กฬีำ (TRIATHLON)/ สนับสนุนกำร
จดักำรแข่งขัน สปำตัน (SPARTON)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

381,824,800 MS 1.2

ส านักงาน ป.ย.ป. BR0502033 ด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ป็น
อปุสรรคต่อกำร
ประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนินธรุกจิของ
ประชำชน ประเด็น
กำรท่องเทีย่วและ
กำรท่องเทีย่วเชิง
สุขภำพ

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2.1

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502034 โครงกำรพฒันำศูนย์
ข้อมูลดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วและบริกำร
ของประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันำข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเทีย่วเชิงดิจทิัลทีม่ีคุณภำพ เพือ่
ใหบ้ริกำรแกน่ักท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

30,000,000           โครงกำรทีไ่ด้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502035 กำรยกระดับข้อมูล
ดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วและบริกำร
ของไทยใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจทิัลทีเ่กีย่วกบักำร
ท่องเทีย่วและบริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำม
ข้อก ำหนดหรือข้อแนะน ำขององค์กร
ระหวำ่งประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

10,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502036 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำฐำนข้อมูล
ดิจทิัลด้ำนกำร
ท่องเทีย่ว

ปรับปรุง และพฒันำฐำนข้อมูลกลำง 
(National Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง และระบบ
ต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจทิัลเพือ่กำร
ท่องเทีย่วใหม้ีควำมสมบูรณ์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

โครงกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนินงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำร
ทำงกำรท่องเที่ยวพร้อม
จัดประชมุ เพื่อประเมิน
ศักยภำพและคัดเลือก
สินค้ำที่มีควำมน่ำสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิ่มของ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้ำและ
บริกำร Happy Model
 กนิดี อยูดี่ ออกก ำลัง
กำยดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ
 ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำขอ้มูล สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำทิ ชมุชน
สร้ำงสุข อำหำรถิน่
สุขภำพดี สมุนไพร
ท้องถิน่เพื่อสุขภำพ เป็น
ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเห็นในกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ร่วมกบั 
เจ้ำของแหล่ง ชมุชน 
หน่วยงำนพนัธมิตร (Co
 Creation)   อำทิ กำร
สร้ำงสินค้ำและบริกำร
ท่องเที่ยว กำรเชือ่มโยง
เส้นทำงท่องเที่ยว 
โปรแกรมท่องเที่ยว
ตัวอยำ่งเพื่อน ำเสนอขำย
 เป็นต้น
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้ำท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) 
โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธรุกจิ
ท่องเที่ยวและ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อำทิ บริษทัน ำเที่ยว 
บริษทัทัวร์ ไกด์ท้องถิน่ 
Blogger Celebrity 
เป็นต้น
5 จัดท ำระบบ
ฐำนขอ้มูลและส่ือ
ประชำสัมพนัธสิ์นค้ำ
ท่องเที่ยวเชงิสร้ำงสรรค์
และวฒันธรรมภำยใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพื่อให้หน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้ง /นักท่องเที่ยว
 /ประชำชนทั่วไป ได้
น ำไปใชอ้ำ้งองิและเป็น
ขอ้มูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิ่มขดีควำมสำมำรถ
และศักยภำพให้กบั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชมุชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำและวฒันธรรม 
ภำยใต้ Happy Model 
 เพื่อต่อยอดกำรท ำงำน
และเพิ่มมูลค่ำเพิ่ม
ให้กบัสินค้ำที่ได้รับกำร
พฒันำแล้ว โดยเขำ้
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั้งแบบ 
Online และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

๙๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502037 โครงกำรพฒันำและ
ยกรับดับข้อมูลเชิง
ดิจทิัล

พฒันำและยกระดับขีดควำมสำมำรถ
ของระบบ TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

25,000,000           เสนอขอต้ังงบใน ปี 
2565

MS 1.5

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502038 เผยแพร่และสร้ำง
ควำมเข้ำใจกำรใช้ค ำ
จ ำกดัควำมของ 
Wellness ๔ ด้ำน

หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเทีย่ว เครือข่ำย
ภำคกำรท่องเทีย่ว และผู้ประกอบกำร
ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

                      -    โครงกำรทีไ่ด้รับกำร
จดัสรร ตำม พรบ ปี

64

MS 1.1

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

BR0502039 กำรก ำหนดแนวทำง 
เพือ่รองรับธรุกจิ
เกีย่วกบัเศรษฐกจิ
แบ่งบัน (sharing 
Economy) จำก
ดิจทิัลแพรตฟอร์ม 
อย่ำงยั่งยืน

เป้ำหมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ทีเ่กีย่วข้อง จ ำนวน
 50 คน (2 คร้ัง)                             
  
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำรเพือ่รองรับ
ธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing
 Economy) จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เช่น
 Airtbnb หรือ Grab  
2. มีหน่วยงำนทีรั่บผิดชอบทัง้กำรก ำกบั
ดูแล กำรจดทะเบียน รวมถึงกำรจำ้งงำน 
ผลลัพธ ์
ธรุกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบ่งบัน (sharing
 Economy) จำกดิจทิัลแพรตฟอร์ม เช่น
 Airtbnb หรือ Grab สำมำรถกำร
ด ำเนินกจิกำรได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง 
รัฐบำลสำมำรถจดัเกบ็ภำษ ีท ำใหม้ี
รำยได้เพิม่ขึ้น

ประจ ำปีงบประมำณ 
2565         

(1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย.
 65)

300,000              งบด ำเนินงำน MS 3.2

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502040 โครงกำรส่งเสริมและ
พฒันำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์

เป้ำหมำย :
เชงิปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวดิีทัศน์
อยำ่งน้อย 12 องค์ควำมรู้ (หัวขอ้กำรอบรม
อำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำมเหมำะสม
2. มีผู้เขำ้ร่วมกติกรรมพฒันำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์
และวดิีทัศน์อยำ่งน้อย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อตุสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ ใน
ประเทศไทย
4. ได้เขำ้ร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ในต่ำงประเทศ อยำ่งน้อย 3 ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือเพื่อกำรจัดท ำควำม
ตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำนภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ระดับทวภิำคี อยำ่งน้อย 1 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชัน่ และผลงำนวดิี
ทัศน์ ที่มีเนือ้หำส่งเสริมประวติัศำสตร์ชำติไทย
 และศิลปวฒันธรรม กำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 10 เร่ือง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564

25,568,000 งบจดัสรร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS 4.2

๙๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502041 โครงกำรส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พฒันำศักยภำพ
อตุสำหกรรม
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

80,240,000 ข้อเสนองบประมำณ
พ.ศ. 2565

MS 4.2

ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม BR0502042 โครงกำรศึกษำวจิยั
เพือ่แกไ้ขปรับปรุง
พระรำชบัญญติั
ภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์ พ.ศ. 2551

ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565

10,000,000 เสนอของบประมำณ
 พ.ศ. 2565

MS 4.5เป้ำหมำย :
1. ศึกษำ วเิครำะห์ และเปรียบเทียบ
กระบวนกำรและขัน้ตอนกำรบังคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และวดิีทัศน์ตำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วเิครำะห์ และเปรียบเทียบเกีย่วกบั
กำรปรับตัว
3. วเิครำะห์กฎหมำยวำ่ด้วยภำพยนตร์และ
วดิีทัศน์เพื่อแกไ้ขสภำพปัญหำที่ผู้ด ำเนินกำร
ค้นพบรวมทั้งเสนอแนะแนวทำงแกไ้ขปัญหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยวำ่ด้วยภำพยนตร์และวดิีทัศน์
ที่สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน
ผลลัพท์ : 
1. มีกฎหมำยที่เอือ้ต่อกำรส่งเสริม
อตุสำหกรรมภำพยนตร์และวดิีทัศน์ และ
ผลักดันอตุสำหกรรมภำพยนตร์และวดิีทัศน์
ไทยให้เป็นอตุสำหกรรมหลักในกำรพฒันำ
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำรแกไ้ขปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เป็น
อปุสรรคต่อกำรด ำรงชวีติ หรือกำรประกอบ
อำชพีโดยไม่ชกัชำ้ และไม่เป็นภำระแก่
ประชำชน รวมทั้งสำมำรถเขำ้ใจกฎหมำยได้
ง่ำย เพื่อปฏบิัติตำมกฎหมำยได้อยำ่งถกูต้อง
3. หน่วยงำนรัฐมีกลไกและมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำนภำพยนตร์และวดิีทัศน์ที่
เป็นไปอยำ่งมีประสิทธภิำพและสอดคล้อง

เป้ำหมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำนภำพยนตร์และวดิี
ทัศน์อย่ำงน้อย 13 องค์ควำมรู้ (หวัข้อ
กำรอบรมอำจปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรมพฒันำศักยภำพ
บุคลำกรและได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวดิีทัศน์อย่ำงน้อย 500 
คน 
3. จดัเทศกำรภำพยนตร์และเทศกำล
อตุสำหกรรมสำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำลภำพยนตร์และ
วดิีทัศน์ในต่ำงประเทศ อย่ำงน้อย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือเพือ่กำรจดัท ำ
ควำมตกลงกำรร่วมลงทุนด้ำน
ภำพยนตร์และวดิีทัศน์ระดับทวภิำคี
อย่ำงน้อย 2 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนิเมชั่น และผลงำน
วดิีทัศน์ ทีม่ีเนือ้หำส่งเสริม
ประวติัศำสตร์ชำติไทย และ
ศิลปวฒันธรรม กำรท่องเทีย่วของ
ประเทศไทย 10 เร่ือง

๙๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502043 1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000           ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2565

MS 4.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502044 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 122,000,000         ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2565

MS 1.4

โครงกำรพฒันำทุน
วฒันธรรมท้องถิ่นสู่
กำรสร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เป้ำหมำยเพือ่พฒันำ
เป็นเมืองสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่2  
กจิกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิด
กำรพฒันำย่ำน
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อย่ำงมี
ส่วนร่วม และกำร
กระตุ้นพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test 
Day) กจิกรรมที ่3 
กำรท ำเร่ืองรำวย่ำน
สร้ำงสรรค์ (Creative
 District 
Storytelling) 
กจิกรรมที ่4 งำน
เผยแพร่กจิกรรม
เครือข่ำยกจิกรรมที ่5
 กำรเพิม่พืน้ทีเ่มือง
สร้ำงสรรค์

เป้ำหมำย 1. เพิ่มพื้นที่พฒันำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน 8 พื้นที่ 2. จ ำนวนจังหวดั
ที่น ำทุนวฒันธรรมท้องถิน่มำพฒันำเป็น Story
 Telling เพื่อต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) จ ำนวน 8 จังหวดั
ระดับผลลัพธ ์(Outcome)
1. เกดิพื้นที่เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ รวมทั้งสร้ำง
ควำมเชือ่มัน่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมือ่
สถำนกำรณ์กลับมำเป็นปกติ
2. เพิ่มพื้นที่แห่งกำรเป็นจุดหมำยปลำยทำง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชงิ
สร้ำงสรรค์และวฒันธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในกำรฟื้นฟเูศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป
ในด้ำนสุขภำวะและควำมปลอดภยั 
3. เพื่อให้จังหวดัเมืองรองสำมำรถน ำองค์
ควำมรู้และทุนทำงวฒันธรรมของท้องถิน่ มำ
สร้ำง Story Telling 
ที่สำมำรถพฒันำเป็นแบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ที่ตอบโจทยแ์นวโน้มกำรบริโภคของ
ตลำด

โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเทีย่วและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำก
วฒันธรรมล้ำนนำ/
กำรด ำเนินงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวจิยัและจดัท ำ
แผนทีพ่ืน้ทีย่่ำน
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Creative 
mapping) กจิกรรม
ที ่2 กำรพฒันำ
ศักยภำพ
อตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ย่ำนเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 3กำรจดัเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ 
(Creative Festival)
 ทีผ่ลักดัน
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำร
จดัท ำเร่ืองรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 
(Story-telling)

ตัวชี้วดัผลลัพธ ์(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวำงแผน
ขับเคล่ือนและกำรติดตำมประเมินผล
กำรพฒันำอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมีประสิทธภิำพและเป็น
ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นักท่องเทีย่วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
ธรุกจิท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
SME และชุมชนในพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภำคเหนือ (Northern 
Economic Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธรุกจิเพิม่ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทีเ่ข้ำสู่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรธรุกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น ร้อยละ 10

๙๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502045 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 75,000,000           ได้รับจดัสรร
งบประมำณปี 2564 
และขอรับจดัสรรในปี

 2566

MS 1.4

โครงกำรพฒันำ
ศักยภำพเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนือด้วยกำร
ท่องเทีย่วและกำร
สร้ำงมูลค่ำเพิม่จำก
วฒันธรรมล้ำนนำ/
กำรด ำเนินงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวจิยัและจดัท ำ
แผนทีพ่ืน้ทีย่่ำน
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Creative 
mapping) กจิกรรม
ที ่2 กำรพฒันำ
ศักยภำพ
อตุสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ย่ำนเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 3กำรจดัเทศกำล
งำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์นำนำชำติ 
(Creative Festival)
 ทีผ่ลักดัน
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำร
จดัท ำเร่ืองรำว
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น 
(Story-telling)

ตัวชี้วดัผลลัพธ ์(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิ
ชุมชน สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ้นไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำร่วม
กจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ในกำรวำงแผน
ขับเคล่ือนและกำรติดตำมประเมินผล
กำรพฒันำอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคเหนืออย่ำงมีประสิทธภิำพและเป็น
ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ภำคเหนือ
มีภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
โดดเด่น และมีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นักท่องเทีย่วชำวไทยและชำวต่ำงชำติมำ
เยี่ยมชมและสร้ำงรำยได้ผู้ประกอบกำร
ธรุกจิท้องถิ่นอย่ำงต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
SME และชุมชนในพืน้ทีร่ะเบียง
เศรษฐกจิพเิศษภำคเหนือ (Northern 
Economic Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมีควำมเข้มแข็ง
ทำงธรุกจิเพิม่ขึ้น และมีผู้ประกอบกำร
ใหม่ทีเ่ข้ำสู่อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวนผู้ประกอบกำรธรุกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ทีเ่พิม่ขึ้น ร้อยละ 10

โครงกำร เทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ/ 
กำรด ำเนินงำน (1) 
กจิกรรมเตรียมควำม
พร้อม เพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของชมุชน
เศรษฐกจิฐำนชวีภำพ
ด้วยควำมคิดสร้ำงสรรค์
 กจิกรรมส่งเสริม 
พฒันำบุคลำกร
สร้ำงสรรค์ 15 สำขำใน 
ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
(Isan     Creator) (3) 
กจิกรรมส่งเสริม 
สร้ำงอตัลักษณ์เชงิ
วฒันธรรมที่โดดเด่น 
(ดนตรี อำหำร งำนฝีมือ)
 ภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กจิกรรมสร้ำงแนวร่วม
ยำ่นสร้ำงสรรค์ในกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
เชงิบูรณำกำร  โดยกำร
สร้ำงควำมสัมพนัธก์บั
ชมุชน และเครือขำ่ย
ชมุชนในพื้นที่ผ่ำน
กจิกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนด
เป็นเทศกำลประจ ำปี
ของยำ่นและเมือง 
ส่งเสริมศักยภำพด้ำน
กำรท่องเที่ยวภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
6.สร้ำงควำมเขำ้ใจและ
ถำ่ยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธรุกจิสร้ำงสรรค์

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกจิเพิ่มขึน้จำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิดสร้ำงสรรค์ ไม่น้อยกวำ่ 225 
ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้เขำ้ใชบ้ริกำรและกำร
เขำ้ถงึองค์ควำมรู้เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์ 3. จ ำนวนชมุชนที่
ได้รับกำรถำ่ยทอดองค์ควำมรู้เร่ืองกำรเพิ่ม
มูลค่ำผลิตภณัฑ์ท้องถิน่ 20 ชมุชน ระดับ
ผลลัพธ ์(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
เขำ้ร่วมกจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพฒันำกำรท่องเที่ยวเชงิบูรณำ
กำร สะท้อนอตัลักษณ์ของชมุชนต้นแบบ 
สร้ำงรำยได้หมุนเวยีนสู่ชมุชน
3. เกดิกำรรวมกลุ่มและสร้ำงอตัลักษณ์ใน
กลุ่มอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ในภำค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ
4. เกดิเทศกำลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธรุกจิกำรค้ำของท้องถิน่ให้เติบโต 
และสนับสนุนกำรสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธรุกจิได้ในท้องถิน่
5. นักออกแบบและผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและพฒันำทักษะและ
ศักยภำพในด้ำนกระบวนกำรคิดเชงิออกแบบ
 ที่น ำไปต่อยอดและพฒันำสินค้ำและบริกำรที่
มีคุณภำพและตอบโจทยก์ำรใชง้ำนผู้บริโภค 
รวมทั้งเกดิกำรรวมตัวเป็นเครือขำ่ยธรุกจิ
สร้ำงสรรค์ที่เขม้แขง็

๑๐๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502046 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 50,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอตัลักษณ์พื้นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / 
กำรด ำเนินงำน 1. สร้ำง
พนัธมิตรและเครือขำ่ย
กำรจัดงำนเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม จำก14 
จังหวดัของภำคใต้  โดย
กำรระดมควำมคิดเห็นสู่
แนวคิดหลักของกำรจัด
งำน เพื่อให้รูปแบบกำร
งำนเทศกำลและผลลัพธ์
เป็นตัวขบัเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธรุกจิ
ในจังหวดัต่ำงๆ อยำ่ง
ยัง่ยนื 2.  ส่งเสริมกำร
จ้ำงงำน และยกระดับ
ผลิตภณัฑ์และบริกำร
สร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรSMEs 
กลุ่มธรุกจิสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวสิำหกจิชมุชน
ภำคใต้ เพื่อเป็น
กจิกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือขำ่ยกำร
ท ำงำนอยำ่งเป็นรูปธรรม
 และกระตุ้นกำร
ท่องเที่ยว  กอ่นกำรจัด
งำนเทศกำลฯ  จัดงำน
เทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อตัลักษณ์
ภำคใต้   เป็นกลไกกำร
ขยำยโอกำสทำงธรุกจิ
ใหม่ให้แก่
ผู้ประกอบกำรและ
อตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์
ในท้องถิน่ รวมทั้งบ่ม
เพำะควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำพื้นที่เมือง
สร้ำงสรรค์และน ำเสนอ
ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่
ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย
 เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร
ดึงดูดนักท่องเที่ยวยคุ
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กจิกรรม

1. จัดงำนเทศกำลงำนสร้ำงสรรค์และ
วฒันธรรม  จ ำนวน 1 คร้ัง 2. จ ำนวน
ผู้เขำ้ร่วมกจิกรรมและเขำ้ถงึขอ้มูล Online 
และ Offline จ ำนวน 100,000 รำย 3. มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิ ไม่น้อยกวำ่ 100 ล้ำนบำท
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
เขำ้ร่วมกจิกรรมยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร 
และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธรุกจิในพื้นที่จัด
เทศกำล (อำทิ ร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร โรงแรม
ที่พกั ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำรเขำ้ร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร และกำรร่วมงำน
เทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำนเทศกำล 
และกจิกรรมต่ำงๆ ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์ใหม่ 
กอ่ให้เกดิควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้

๑๐๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502047 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 27,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4โครงกำรส่งเสริมพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ผ่ำนประวติัศำสตร์อนั
ดำมัน/กำรด ำเนินงำน 1.
 ก ำหนดพื้นที่เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์  โดยมุง่เน้น 
พื้นที่ยำ่นเมืองเกำ่/ 
ยำ่นพำณิชยเ์กำ่ ของ
จังหวดั เพื่อจัดท ำ
ขอบเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำศักยภำพพื้นที่
  ประวติัศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพยส์ ำคัญของพื้นที่
  ตลอดจนกลุ่มผู้คนที่มี
บทบำทในกำรขบัเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถงึปัจจุบัน
  กลไกที่เอือ้ต่อกำร
ส่งเสริมให้เกดิเป็นพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
อำทิ เทศบัญญัติ  กำร
ควบคุมอำคำรและกำร
กอ่สร้ำง ผังเมือง เป็นต้น
 2. จ ำแนกกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ฯ 
เพื่อน ำไปสู่กำรสร้ำง
เครือขำ่ยพนัธมิตรกำร
ขบัเคล่ือน และกำร
ออกแบบกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ที่ตอบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คน
ได้อยำ่งตรงประเด็น  3.
 กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กบักลุ่มนักสร้ำงสรรค์
และธรุกจิของยำ่นเมือง
เกำ่  ผ่ำนสมำคม
สร้ำงสรรค์มืออำชพี 
อำทิ  สมำคมชำ่งภำพ  
สมำคมสถำปนิก 
สมำคมออกแบบ
ผลิตภณัฑ์/ เรขศิลป์  
เพื่อเป็นส่ือกลำงกำร
น ำเอำทุนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกบั 
สินทรัพยเ์ดิมในพื้นที่ 4.
กจิกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื้นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
เพื่อกระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื้นที่
เมืองเกำ่ ทั้ง 5 จังหวดั

1. จ ำนวนพื้นที่ที่ได้รับกำรส่งเสริมให้เป็น
พื้นที่น ำร่องเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  จ ำนวน 5 
พื้นที่ 2. จ ำนวนครัวเรือนต่อชนุชม /พื้นที่น ำ
ร่อง ที่ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนธรุกจิ 
จ ำนวน 250 รำย/5พื้นที่ 3. จ ำนวนกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ที่จัดขึน้ในพื้นที่ จ ำนวน 5 คร้ัง 
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำก
จ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำร/กำรเขำ้ร่วม
กจิกรรม
2. เกดิกำรก ำหนดพื้นที่เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ในยำ่นเกำ่ อนัจะท ำให้เกดิกำรพลิกฟื้น
บรรยำกำศ สีสัน และรำยได้จำกกจิกรรม
ท่องเที่ยว ให้แกพ่ื้นที่และชมุชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและธรุกจิในพื้นที่ 
ได้รับกำรส่งเสริมและพลิกฟื้นธรุกจิ ผ่ำน
ถำ่ยทอดจำกกจิกรรมสร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำน
ชอ่งทำงส่ือออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อ
ส่งเสริมกำรตลำดอยำ่งต่อเนือ่ง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กำร
ท่องเที่ยวสร้ำงสรรค์อนัดำมัน ผ่ำนงำน
กจิกรรมถำ่ยทอดเร่ืองรำวทำงประวตัศำสตร์
ยำ่นชมุชนเกำ่ ซ่ึงเป็นภำพลักษณ์ที่จะ
กอ่ให้เกดิควำมหลำกหลำยของสินค้ำกำร
ท่องเที่ยวภำคใต้

๑๐๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงกำร
(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

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502048 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 20,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

BR0502049 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 40,000,000           ขอรับจดัสรร
งบประมำณปี  2565

MS 1.4

1. รำยงำนกำรออกแบบระบบนิเวศและ
พฒันำเมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และกำร
ออกแบบกจิกรรมทำงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ของพื้นที่ชมุชน จ ำนวน 1 ฉบับ 2. รำยงำน 
Skill Mapping (กลุ่มวชิำชพี กลุ่มผู้ผลิต กลุ่ม
ธรุกจิ สินทรัพยท์ั้งที่จับต้องได้/จับต้องไม่ได้ฯ
 ) จ ำนวน 1 ฉบับ 3. กำรจ้ำงงำนชมุชนเพื่อ
ส่งเสริมพื้นที่สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่น้อยกวำ่ 5 
ชมุชน
ตัวชีว้ดัผลลัพธ ์(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  ผู้ประกอบกำร
สร้ำงสรรค์ กลุ่มวสิำหกจิชมุชน สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิ่มขึน้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 26 จำกกำร
จ้ำงงำน/กำรเขำ้ร่วมกจิกรรม
2. เกดิกำรออกแบบระบบนิเวศน์เมืองเบตง 
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรขบัเคล่ือนเมือง
สร้ำงสรรค์ที่ยัง่ยนืต่อไป  
3. เกดิพื้นที่ชมุชนสร้ำงสรรค์ 5 แห่ง ซ่ึงเป็น
ต้นแบบกำรอยูอ่ำศัย กำรท่องเที่ยวชมุชน
สร้ำงสรรค์  ซ่ึงเชือ่มโยงสู่กำรเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวใหม่ของอ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding) กจิกรรม
กำรออกแบบเพื่อกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
สร้ำงสรรค์ในจังหวดัยะลำ และกลุ่มจังหวดั
ชำยแดนภำคใต้

โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 สร้ำงกำรรับรู้
เกีย่วกบัศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเทีย่วอย่ำง
ปลอดภยัและ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วเพือ่กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ว 
(Domestic 
Consumption) 
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
กจิกรรมที ่3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กจิกรรมที ่4 กจิ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนีชีว้ดัควำมส ำเร็จ (KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธน์ ำเสนอในรูปแบบสำรคดี 
จ ำนวน 1 เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธน์ ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยในท้องถิน่เชงิท่องเที่ยว
 จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชดุขอ้มูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence จ ำนวน 1 ชดุ       
เชงิคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับ
สู่สำกลและเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัด้ำนควำมยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม2) 
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือขำ่ย
ไม่น้อยกวำ่ 200 เมือง ทั่วโลก 
 
ผลสัมฤทธิ ์/ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
(Impact) 
2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเชือ่มัน่ใน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบำลมำกขึน้
 จำกกำมำส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่เป็นจุดแขง็ของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ 
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ใจด้ำนควำม
ปลอดภยัและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุ้นให้เกดิกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธรุกจิใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกบั
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกจิของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชดัเจน
2.6.2 เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำน
ควำมยัง่ยนืของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่นอนัดับไม่ต่ ำกวำ่
อนัดับที่ 1102.6.3 เกดิควำมเชือ่มัน่ เกดิกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชมุชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอตุสำหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอตุสำหกรรมท่องเที่ยว 
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
 (Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ เชยีงใหม่ สุโขทัย
 กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภมูิภำค เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มอตุสำหกรรมที่
เป็นจุดแขง็ของประเทศไทย  (โปรดระบุวำ่
โครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละ
เป้ำหมำยอยำ่งไร และ (ถำ้มี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ )

โครงกำรออกแบบและ
พฒันำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์/กำร
ด ำเนินงำน 1. กำร
ระดมแนวร่วมเพื่อสร้ำง
ทิศทำงกำรขบัเคล่ือน 
เมืองเบตง เมือง
สร้ำงสรรค์ 2. กำร
ออกแบบเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชีย่วชำญกำรวำงผัง
เมืองและพฒันำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กจิกรรมกระตุ้น
เศรษฐกจิ จำกชมุชน
พื้นที่สร้ำงสรรค์4. 
กจิกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบ
ตง เมืองสร้ำงสรรค์
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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่
พิเศษเพ่ือการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื
 (องค์การมหาชน)

BR0502050 โครงกำรพฒันำ
แหล่งท่องเทีย่วโดย
ชุมชนอยู่ดีมีสุข 
(Happy CBT)

ตุลำคม ๒๕๖๔ - 
กนัยำยน ๒๕๖๕

134,500,000.00 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS 1.2,
 MS 1.3 และ MS

 1.4

โครงกำรกำร
ยกระดับภำพลักษณ์
กำรท่องเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนินงำน กจิกรรม
ที ่1 สร้ำงกำรรับรู้
เกีย่วกบัศักยภำพ
ของประเทศไทยด้ำน
กำรท่องเทีย่วอย่ำง
ปลอดภยัและ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำร
ท่องเทีย่วเพือ่กระตุ้น
กำรบริโภคภำยใน
ท้องถิ่นเชิงท่องเทีย่ว 
(Domestic 
Consumption) 
อย่ำงยั่งยืนทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม 
กจิกรรมที ่3 ส่งเสริม
เมืองสร้ำงสรรค์ของ
องค์กำรยูเนสโก ใน
ประเทศไทย
กจิกรรมที ่4 กจิ
กรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนีชีว้ดัควำมส ำเร็จ (KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพนัธน์ ำเสนอในรูปแบบสำรคดี 
จ ำนวน 1 เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพนัธน์ ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยในท้องถิน่เชงิท่องเที่ยว
 จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชดุขอ้มูลเสนอเมืองเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence จ ำนวน 1 ชดุ       
เชงิคุณภำพ1) ภำพลักษณ์ด้ำนศักยภำพกำร
ท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับกำรยกระดับ
สู่สำกลและเพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัด้ำนควำมยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม2) 
ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้ำภำพจัด UCCN
 Annual Conferrence เพื่อเปิดเมือง
เตรียมกำรต้อนรับเมืองสร้ำงสรรค์ในเครือขำ่ย
ไม่น้อยกวำ่ 200 เมือง ทั่วโลก 
 
ผลสัมฤทธิ ์/ ประโยชน์ที่คำดวำ่จะได้รับ 
(Impact) 
2.6.1 นักท่องเที่ยวไทยมีควำมเชือ่มัน่ใน
มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิของรัฐบำลมำกขึน้
 จำกกำมำส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวเชงิสุขภำพที่เป็นจุดแขง็ของประเทศ
ไทย เพื่อฟื้นฟเูศรษฐกจิและรักษำ
ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัประเทศอืน่ ๆ 
ส่วนนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศมัน่ใจด้ำนควำม
ปลอดภยัและสนใจในกำรท่องเที่ยวเชงิ
สุขภำพของไทยมำกขึน้ กระตุ้นให้เกดิกำรใช้
จ่ำยในกำรท่องเที่ยว ขณะที่นักลงทุนไทยและ
ต่ำงประเทศมองเห็นศักยภำพและโอกำสทำง
ธรุกจิใหม่ด้ำนกำรท่องเที่ยวที่เกีย่วขอ้งกบั
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สุขภำพ และมำตรกำร
ฟื้นฟเูศรษฐกจิของภำครัฐที่เป็นรูปธรรมชดัเจน
2.6.2 เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัด้ำน
ควำมยัง่ยนืของทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยูใ่นอนัดับไม่ต่ ำกวำ่
อนัดับที่ 1102.6.3 เกดิควำมเชือ่มัน่ เกดิกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำนคนใน
ภำคอตุสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชมุชน และชะลอกำรเลิกจ้ำงอตุสำหกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบักำรท่องเที่ยว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำนอตุสำหกรรมท่องเที่ยว 
อำหำร ศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้ำน และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงสรรค์
 (Creativity) และเมืองสร้ำงสรรค์ ในประเทศ
ไทยทั้ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ เชยีงใหม่ สุโขทัย
 กรุงเทพฯ ทั้ง 3 ภมูิภำค เพื่อสร้ำงโอกำสใน
กำรค้ำและกำรลงทุนในกลุ่มอตุสำหกรรมที่
เป็นจุดแขง็ของประเทศไทย  (โปรดระบุวำ่
โครงกำรของท่ำนสำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในระดับแผนงำนบูรณำกำรสร้ำง
รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวและระดับแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนดไวใ้นแต่ละ
เป้ำหมำยอยำ่งไร และ (ถำ้มี) คิดเป็นสัดส่วน
หรือร้อยละเท่ำไหร่ของค่ำเป้ำหมำยต่ำง ๆ )

1) กจิกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์เชงิอำหำร เชงิสุขภำพกำย และ 
เชงิสุขภำพใจที่ได้รับกำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชมุชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำรท้องถิน่ที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริกำร จ ำนวน 30 ชมุชน
4) ชมุชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยจี ำนวน
 30 ชมุชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
เชงิสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชมุชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชมุชนได้รับกำร
พฒันำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือขำ่ยชมุชนและธรุกจิในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกจิกรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอยำ่งน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธใ์นรูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชน 1 ชดุ
9) กจิกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 คร้ัง โดยผู้เขำ้ร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
11) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ 30 ชมุชน มีรำยได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชดุควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
โดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1 
ชดุควำมรู้
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1) กจิกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์เชงิอำหำร เชงิสุขภำพกำย และ 
เชงิสุขภำพใจที่ได้รับกำรพฒันำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชมุชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำรท้องถิน่ที่ได้รับกำร
เพิ่มมูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรยกระดับให้ได้มำตรฐำน
ด้ำนสุขอนำมัย ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำรบริกำร จ ำนวน 30 ชมุชน
4) ชมุชนที่ได้รับกำรยกระดับศักยภำพด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรผ่ำนระบบเทคโนโลยจี ำนวน
 30 ชมุชน
5) สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
เชงิสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ให้
นักท่องเที่ยวคุณภำพรับรู้ 30 ชมุชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่ในชมุชนได้รับกำร
พฒันำศักยภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือขำ่ยชมุชนและธรุกจิในห่วงโซ่กำร
ท่องเที่ยวมีกจิกรรมควำมร่วมมือในกำร
ส่งเสริมกำรขำยอยำ่งน้อย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพนัธใ์นรูปแบบ Creative 
Entertainment เพื่อสร้ำงกระแสกำร
ท่องเที่ยวโดยชมุชน 1 ชดุ
9) กจิกรรมงำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดย
ชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ส ำหรับนักท่องเที่ยว
คุณภำพระดับประเทศ 1 คร้ัง โดยผู้เขำ้ร่วม
งำนมหกรรมกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์มีควำมพงึพอใจในภำพรวมของ
กำรจัดงำนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 80
10) กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยวโดยชมุชน
11) ชมุชนกำรท่องเที่ยวโดยชมุชนเชงิ
สร้ำงสรรค์ 30 ชมุชน มีรำยได้เพิ่มขึน้เฉล่ีย
ร้อยละ 10 จำกปี 2563
12) ชดุควำมรู้กำรเพิ่มมูลค่ำกำรท่องเที่ยว
โดยชมุชนเชงิสร้ำงสรรค์ที่พร้อมขยำยผล 1 
ชดุควำมรู้

๑๐๕



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธรุกิจการค้า (พค.)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.)

 - ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.)  - กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)

 - สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิัล (DEPA)

 - ส านักงานนวตักรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวทิยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (สป.อว.)

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

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)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.4 (MS5.4)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูป
ประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแข่งขันและมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศทั้งประเทศเพ่ิมสูงขึ้น
2. ส่งเสริมการปรับตัวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแข่งขันในยุคดิจิทัลของ SME
3. จ านวนวิสาหกิจเริม่ต้น (Startup) ที่มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME  มี.ค. 63 - พ.ย. 65

การเสริมสภาพคล่องให้แก ่SME  ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ประเภทรหัสการจัดเกบ็ขอ้มูลส าหรับผู้ประกอบการที่ค้างช าระสินเชื่อเกนิ 3 เดือนที่เกดิจาก
ผลกระทบภัยพิบัติและโรคระบาด

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การออกเกณฑ์มาตรฐานเร่ืองระยะเวลาในการช าระหนี้ทางการค้าให้แก ่SME ต.ค. 63 - ก.ค. 64

การเพ่ิมผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยแีละดิจทิัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การส่งเสริม SME ให้น าเทคโนโลยแีละดิจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแกแ่รงงานหรือบุคลากรในสถานประกอบการ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การสนับสนุนกลไกการให้บริการจากหน่วยให้บริการเพือ่การพัฒนาธุรกจิ (BDS หรือ SP) ต.ค. 63 - ก.ย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

One Stop Service ส าหรับ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เขา้ถงึแหล่งเงินทุนในการเร่ิมต้นธุรกจิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

Startup เขา้ถงึขอ้มูลสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่เอื้อต่อการด าเนินธุรกจิของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การเพ่ิมขึน้ของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME มิ.ย. 63 - ก.ย. 65

การเชื่อมโยงขอ้มูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มีสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน เขา้สู่การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย. 65

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ฐานขอ้มูลด้าน SME เพือ่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม ต.ค. 64-  ก.ย. 65

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชุมชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

แพลตฟอร์มเพือ่เผยแพร่ขอ้มูล/ความรู้ในการประกอบธุรกจิของ SME ต.ค. 63 - ก.ย. 65

๑๐๖



เป้าหมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมพฒันาธุรกจิการค้า BR0503001 โครงการปรับตัวสู่
วิกฤติด้วย 
E-Commerce 
ชุมชนอจัฉริยะ
ออนไลน์ (Digital 
Village by DBD)

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.3

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503002 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64 32,551,500 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503003 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่และ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มที่ได้รับการพฒันาและยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขัน  200 ราย
ผลลัพธ์
มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250 ล้าน
บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 21,400,100 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสร็จในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสร็จในช่วงเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS 1.1  

MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 3.3, 3.4,4.1, 5.1, 

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.2 1.3  

MS 4.2  

๑๐๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503004 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503005 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
 ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ให้แกผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น
3)  สร้างรายได้ให้แกผู้่ประกอบการ
วิสาหกจิรายยอ่ย วิสาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกว่า
 1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต  ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP
 ได้รับการพฒันาศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถด้านการพฒันากระบวนการ
ผลิต การพฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์ การ
พฒันานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการ
พฒันาบรรจุภัณฑ์ ด้วยองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถสร้างความ
เชื่อมัน่ให้แกผู้่บริโภค และขยายตลาดได้
เพิ่มขึ้น
3)  สร้างรายได้ให้แกผู้่ประกอบการ
วิสาหกจิรายยอ่ย วิสาหกจิชุมชนและ
ผู้ประกอบการ OTOP ส่งผลให้เศรษฐกจิ
ฐานรากมีความเข้มแข็ง อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการ
พฒันา  ไม่น้อยกว่า 120 ผลิตภัณฑ์ 
2) จ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และ
เรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมกจิกรรม/ฝึกอบรม/
แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าถึงส่ือใน
รูปแบบ Lifelong Learning  ไม่น้อยกว่า
 1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิ่นที่ อววน. เข้าไป
ช่วยพฒันา  ไม่น้อยกว่า 15 ชุมชน
ผลลัพธ์ 
1) มูลค่าผลกระทบทางสังคม ชุมชน และ
คุณภาพชีวิต  ไม่น้อยกว่า 45 ล้านบาท

๑๐๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503006 โครงการพฒันา
ผลิตภัณฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชน

เป้าหมาย : วิสาหกจิชุมชน 231 แห่ง
ผลผลิต : วิสาหกจิชุมชนได้รับการพฒันา
ศักยภาพด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร
แปรรูป
ผลลัพธ์ : วิสาหกจิชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากจ าหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้รับ
การพฒันาจากโครงการฯ

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503007 การด าเนินการตาม
บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเร่ืองอปุกรณ์
ทางด้านการจราจร
และอ านวยความ
ปลอดภัยทางถนนที่
ผลิตจากยางพาราเพื่อ
ใช้ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 28 แห่ง
 สามารถผลิตอปุกรณ์ทางด้านการจราจรฯ
 เพื่อส่งให้หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

12 ม.ิย. 63-11 ม.ิย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ MS4.2

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503008 การเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันของวิสาหกจิ
ไทยด้วยดิจิทัล

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มได้รับ
การพฒันาองค์ความรู้และพฒันาศักยภาพ
ด้านดิจิทัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503009 โครงการ soft loan 
ธปท.

เพิ่มสภาพคล่องให้ SMEs และ ชะลอการ
ช าหนี้ทั่วไปให้ SMEs ให้สามารถด าเนิน
ธุรกจิต่อได้

ต่อเนื่องจากปี 2563 
- การเพิ่มสภาพคล่อง
มีการต่อเวลาจนถึง 18
 เม.ย. 64
-การชะลอการช าระ
หนี้ด าเนินการ เม.ย. - 
ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503010 โครงการ  DR BIZ 
การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ลูกหนี้
ธุรกจิที่มีเจ้าหนี้หลาย
ราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กบัเจ้าหนี้
สถาบันการเงินทุกรายในคราวเดียวกนั ให้
ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากปี 
2563 
ขยายเวลาสมัครได้ถึง 
31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแห่งประเทศไทย BR0503011 มาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อ
รองรับสถานการณ์
การระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกจิ โดยให้ลูกหนี้ได้รับสินเชื่อเพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง 
และฟื้นฟธูุรกจิ

ขยายเวลาสมัครไปถึง 
30 ม.ิย. 64

- - MS1.1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503012 โครงการยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนสู่
ผู้ประกอบการมือ
อาชีพ (From 
Professional to 
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
ประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับการ
พฒันาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
600 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 3,414,700 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503013 โครงการประเทศไทย
กา้วไกล สร้างอาชีพ 
เชื่อมตลาด เพิ่มรายได้
 เพื่อชุมชนมืออาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม Re-skill 
Up-skill เป็นวิสาหกจิเร่ิมต้นและประเมิน
สมรรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพ/มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ 
สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดต้ัง
วิสาหกจิเร่ิมต้นและเป็นมืออาชีพอยา่ง
ยัง่ยนื 480 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 73,357,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503014 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.63-ก.ย.64 9,601,000 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

๑๐๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503015 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือการ
เรียนรู้ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพื่อ
พฒันาสมรรถนะของ
บุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75
 ชุด
2. คู่มือการฝึกอบรมเพื่อพฒันาสมรรถนะ
บุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ
วิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
คอนเทนต์เพื่อพฒันาสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 9,601,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503016 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภัณฑ์อยา่งครบวงจร 
เพื่อยกระดับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับบริการการ
ออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ 25 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 27,944,400 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.)

BR0503017 โครงการส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพื่อ
ยกระดับกระบวนการ
ผลิตสินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนให้กบั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชนใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดใต้
ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและวิสาหกจิ
ชุมชน ได้รับการพฒันาไม่น้อยกว่า 150 
ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
ธนาคารพฒันาวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย

BR0503018 โครงการสินเชื่อเพื่อ
ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการราย
ยอ่ยที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) วงเงิน
โครงการ 10,000 
ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่ได้รับ
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มจาก 
COVID-19 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
จากระบบสถาบันการเงิน

24 ม.ีค.63-30 ม.ิย.64 3,250,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

BR0503019 โครงการค้ าประกนั
สินเชื่อ Portfolio 
Guarantee Scheme
 ระยะที่ 9 (PGS 9) 
วงเงินค้ าประกนั 
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ โดยมี
บรรษัทประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มให้การค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 24,000,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง โดย
บรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่ม

BR0503020 โครงการค้ าประกนั
สินเชื่อเพื่อ
ผู้ประกอบการ Micro
 Entrepreneurs 
ระยะที่ 4 (Micro 4) 
วงเงินค้ าประกนั 
25,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้ 
โดยมีบรรษัทประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรม
ขนาดยอ่มให้การค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.65 5,750,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แห่ง

พระราชบัญญติัวินัย
การเงินการคลังของรัฐ

 พ.ศ. 2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า

BR0503021 การก าหนดมาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า (Credit
 term) ส าหรับผู้
ประกอบธุรกจิ SME

แนวทางการปฏิบัติในการพจิารณาการ
ปฏิบัติการทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม เร่ือง 
มาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า 
(Credit term) ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ 
SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503022 โครงการสร้างขีด
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรมใน
การรับการปรึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกของ
ภาคอตุสาหกรรมไทย

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธุรกจิ 10 ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2.1

๑๑๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503023 การยกระดับและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
ด้านเกษตรวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของวิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และวิสาหกจิ
รายยอ่ย มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการของตลาด มีการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
 100 รายการ
ผลลัพธ์ : 
 วิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และวิสาหกจิราย
ยอ่ย เข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม น ามาปรับใช้ยกระดับเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขัน  100 กลุ่ม

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503024 การยกระดับขีด
ความสามารถการ
แข่งขันของ SME ไทย
ในเศรษฐกจิยคุใหม่
ด้วยเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

จ านวน SME ที่มีการเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมในการพฒันาธุรกจิ 1,500 ราย

ต.ค.64-ก.ย. 65 735,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503025 การพฒันานักศึกษา
ระดับอดุมศึกษาเพื่อ
อตุสาหกรรมแบบ
บูรณาการ ยกระดับ
การพฒันาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ 
SME

จ านวนภาคเอกชนที่มียกระดับเทคโนโลยี
ในการพฒันาธุรกจิ 10 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 8,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503026 โครงการพฒันาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
และการพฒันา
ผลิตภัณฑ์บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(Newgen 
Innovation Driven 
Entrepreneur: NIDE)

มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 400 คน มี
โครงการเข้าร่วม 120 โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์ได้รับ
ความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
และการใช้เทคโนโลย ีนวัตกรรมพฒันา
ผลิตภัณพบ์ริการ
มีการลงทุนในการเร่ิมต้นหรือพฒันาธุรกจิ
 500,000 บาท

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503027 โครงการบ่มเพาะธุรกจิ
เทคโนโลย ี(กจิกรรม
สร้างและพฒันา
ผู้ประกอบการใหม่
ด้านเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม)
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีี่ได้รับการบ่ม
เพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
จ านวน 40 ราย
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจ้างาน และมูลค่า
การลงทุนเพิ่มของบริษัท 150 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 8,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503028 โครงการพฒันา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยมีูลค่าสูง
แบบไฮบริดสู่ SME 
ระดับสากล (Hybrid 
Incubation for 
Globalize High 
Value SME)

ผลผลิต
1. มีผู้สนใจที่จะประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือผู้ประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลยใีหม่ที่ต้องการพฒันาศักยภาพ 
100 รายเข้าร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีายใหม่ 30 
ราย เกดิธุรกจิเทคโนโลย ีหรือสามารถ
พฒันาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจิทัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ
4 เกดิการจัดกจิกรรมเข้าถึงแหล่งทุน 4 
คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อยละ 50
สามารถเข้าถึงตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิรายได้รวม
 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิการลงทุน 
เข้าถึงแหล่งทุน หรือได้รับการร่วมลงทุน 
100 ล้านบาท
3. เกดิการจ้างงาน 100 คน

ต.ค.64-ก.ย.65 150,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

๑๑๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503029 โครงการพฒันาขีด
ความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพื่อความ
ยัง่ยนื (BCG   Boost
 up Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ อตัรา
การขยายตัวของการจ้างงาน และมูลค่า
การลงทุนเพิ่มของบริษัท 1,000 ล้านบาท

ต.ค.64-ก.ย.65 20,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503030 โครงการเทคโนโลยี
เพื่อยกระดับ
สุขอนามัยให้เตรียม
ตัวรับนักท่องเที่ยว
หลังโควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเที่ยว ที่
ต้องการรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด จ านวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิและสังคม
2,000,000 ลบ.

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503031 โครงการยกระดับการ
บริหารจัดการหน่วย
บ่มเพาะธุรกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปีงบประมาณ 
2565

ผลผลิต
1.หน่วยบ่มเพาะธุรกจิเข้าร่วมโครงการ 
20หน่วยมีข้อมูลชัดเจนในการพฒันาตนเอง
2. บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกจิ 100คน 
เข้าร่วมกจิกรรมพฒันาศักยภาพ
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกจิที่ผ่านการประเมิน
แล้ว 18หน่วยได้เข้าสู่กระบวนการพฒันา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์่มเพาะ 38หน่วย มีมาตรฐานการ
บริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนยบ์่มเพาะมีศักยภาพใน
การบ่มเพาะธุรกจิอยา่งมืออาชีพ

ต.ค.64-ก.ย.65 80,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.1

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503032 โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
พฒันานักลงทุนเพื่อ
ธุรกจิและนวัตกรรม
ใหม่

พฒันาขีดความสามารถนักลงทุนและสร้าง
เครือข่ายนักลงทุน

ต.ค.64-ก.ย.65 3,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503033 โครงการ Software 
Park Thailand 
Business Camp : 
Road Map to บัญชี
นวัตกรรมไทย และ 
IPO

พฒันาผู้ประกอบการเพื่อบริหารจัดการ
ธุรกจิ พฒันาสินค้าและบริการด้านดิจิทัล
สู่บัญชีนวัตกรรมไทย และ IPO

ต.ค.64-ก.ย.65 4,200,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503034 สร้างผู้ประกอบการ
ธุรกจิเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม่ 
(Startup Voucher)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเข้าร่วม
โครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนเกดิ
รายได้ ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิ่มขีดความสามารถด้านการด าเนิน
ธุรกจิเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกจิ
นวัตกรรมในภูมิภาคในการสร้างพนัธมิตร 
เพื่อการด าเนินงานและขยายตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพฒันาความคิดและการต่อ
ยอดนวัตกรรมและอพัเดตเทคโนโลยใีหม่ๆ
 ให้เกดิผลทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

ต.ค.64-ก.ย.65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS3.2

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ

BR0503035 โครงการส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการได้รับ
มาตรฐาน CMMI®

ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการลิต/บริการ และ
ขอรับการประเมินมาตรฐาน CMMI®

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

๑๑๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503036 โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถทางการ
บริหารจัดการธุรกจิ
ของผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual 
Art) กลุ่มดนตรี 
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการพฒันา
ศักยภาพธุรกจิด้วยองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลย/ีดิจิทัลมากกว่า 100 ราย และ
ได้รับความรู้เฉพาะทางเชิงลึกอกีไม่น้อย
กว่า 30 ราย น าไปสู่ต้นแบบธุรกจิ/บริการ
ใหม่มากกว่า 30 ต้นแบบ

ต.ค.64-ก.ย.65 15,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503037 โครงการพฒันา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน 
(Community-Based)
 เชิงสร้างสรรค์ส่วน
ภูมิภาค

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทักษะความรู้ 
พฒันาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์/คุณภาพ
มาตรฐาน/และการสร้างแบรนด์ มีรายได้
เพิ่มขึ้น และจ้างงานช่างฝีมือท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ BR0503038 โครงการสร้างคุณค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกจิท้องถิ่น

1. เกดิการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่า
และคุณค่า (Value Creation) ให้แก่
สินค้าและบริการท้องถิ่นไทยในมิติ
วัตถุดิบ-กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้างมาตรฐาน-
กระบวนการสร้างเร่ืองราว-กระบวนการ
ส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการพฒันาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ ศาสตร์
การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอดห่วง
โซ่กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก ชุมชน
40 กลุ่ม ใน10 จังหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกบัสินค้าท้องถิ่น
ของต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี 
ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มือ การปรับ
กระบวนการผลิตชุมชน 2 คอร์ส ( อาหาร
 และ หัตถกรรม )

ต.ค. 64-ก.ย. 65 50,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503039 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME โดย
พฒันาระบบผู้
ให้บริการทางธุรกจิ 
(Service Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลิตภาพ
โดยรวม และศักยภาพในการประกอบ
ธุรกจิ 150 ราย
2. ผู้ให้บริการทางธุรกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการพฒันา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 สามารถเพิ่มศักยภาพในการด าเนินธุรกจิ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 90 ราย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 7,705,900 (3,955,900 บาท 
พ.ร.บ.งบระมาณปี 64
 และ 3,750,000 บาท
 กองทุนส่งเสริม SME)

MS2.3

๑๑๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503040 งานพัฒนาระบบ
เพือ่ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / 
BDS

ผลผลิต
1.ระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการ
พฒันาธุรกจิ (Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้ประกอบการ SME 
(SME Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พฒันา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) ไม่ต่ า
กว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการให้บริการสนับสนุน
ด้านการพฒันาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) และ
กระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME Wallet) มี
ความพงึพอใจในการใช้งานระบบ  ร้อยละ
 80

ต.ค.64-ก.ย.65 12,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503041 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการผ่าน
ระบบ BDS

ต.ค.64-ก.ย.65 300,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503042 โครงการสนับสนุนให้ 
SME เข้าถึงการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ และ
สินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SME
 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจัดซ้ือจัดจ้างจาก SME
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000,000 เงินนอกงบประมาณ 
(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503043 งานพฒันาระบบ
บริการภาครัฐของ 
สสว. (ระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มีการปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูล 
MSME และระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ส าหรับ MSME   1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมีการจัดซ้ือจัดจ้าง
สินค้าหรือบริการของ MSME ไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างในหมวด
สินค้า/บริการที่ก าหนด) 
2.มีผู้เข้าใช้บริการระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐส าหรับ MSME ไม่น้อยกว่า  
100,000 คร้ัง/ปี

ต.ค.64-ก.ย.65 10,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.1

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธุรกจิ (SME Service 
Provider) ที่ได้รับการรับรองและขึ้น
ทะเบียนผ่านระบบการให้บริการ
สนับสนุนด้านการพฒันาธุรกจิ (BDS)  15
 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ใช้บริการระบบ
การให้บริการสนับสนุนด้านการพฒันา
ธุรกจิ (BDS) ได้รับการพฒันาธุรกจิจาก
หน่วยบริการทางธุรกจิไม่น้อยกว่า 1,400 
ราย
3.เครือข่ายความร่วมมือในการพฒันา 
SME ระหว่างหน่วยงาน และการสร้าง
โอกาสในการส่งต่อการให้บริการ SME 
ระหว่างกนั 1 เครือข่าย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
จากหน่วยบริการทางธุรกจิ สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กบัสินค้าและบริการ หรือลด
ต้นทุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ หรือสร้าง
โอกาสทางการค้าการลงทุน หรือมีความ
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า 1,120
 ลบ.

๑๑๔



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503044 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการเพื่อ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเข้าถึงระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐแก ่MSME และ
หน่วยงานภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ทะเบียน SME เพื่อการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการพฒันา
ยกระดับศักยภาพ  1,000 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
พจิารณาในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
200 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 100,250,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS4.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503045 งานศึกษาข้อมูลเชิง
ลึกรายพื้นที่และ
พฒันากลไกการ
เชื่อมโยงระบบส่งเสริม
 MSME

ผลผลิต
1.ฐานข้อมูล MSME เพื่อการจัดท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิ่มศักยภาพ  1 
ระบบ
2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม
 MSME น าเสนอต่อรัฐบาล   2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานข้อมูล MSME เป็นเคร่ืองมือที่มี
ประสิทธิภาพในสนับสนุนการจัดท า
นโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ MSME ใน
ทุกมิติ  1 ระบบ

ต.ค.64-ก.ย.66 89,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503046 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการรายยอ่ย
 (MSME Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพื่อเข้าสู่ระบบ
ของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน อย. / 
Nutrition facts / ระบบบัญชี / 
เทคโนโลยดิีจิทัล เป็นต้น  8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเข้าสู่ขั้นตอนการจด
ทะเบียนเข้าสู่ระบบของภาครัฐ อาทิ การ
จดทะเบียนการค้า /ระบบ DBD 
Registered/ มาตรฐาน อย. เป็นต้น  800
 ราย

ต.ค.64-ก.ย.65 196,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503047 โครงการเพิ่มศักยภาพ
ในการประกอบธุรกจิ
ให้กบัผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 177,364,800 (172,364,800 (พรบ.
งบประมาณ)

5,000,000 (กองทุน
SME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรม
การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกจิเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพื่อพฒันาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบัญชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด 
77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) สามารถน าเทคโนโลยทีี่
เกีย่วข้อง เช่น Software/Application 
ในการลงบัญชีอยา่งง่าย และน าข้อมูลทาง
บัญชีมาก าหนดแผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกจิ การค านวณภาษี และ
เลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี 
(Service Provider) ที่เข้าร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการให้บริการได้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่สามารถ
จัดท าบัญชีที่มีมาตรฐานและสามารถเป็นผู้
ให้บริการด้านบัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 
20 ราย

๑๑๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503048 โครงการพฒันาระบบ
 SME  Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพฒันาผ่านระบบ SME 
Academy 365 จ านวน 10,000 ราย
2. พฒันาองค์ความรู้  SME Academy 
365 จ านวน 1 คลังข้อมูล
3. พฒันาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ Platform 
Online ให้มีประสิทธิภาพในการน าเสนอ 
1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เข้าใช้บริการ E-learning ไม่น้อยกว่า
 100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ที่ได้รับความรู้จากกจิกรรม สามารถ
น าความรู้ไปต่อยอด เพิ่มมูลค่าของสินค้า/
บริการ 10 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64 9,965,400 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการที่มีช่องทาง
การตลาดออนไลน์เพิ่มขึ้น 2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การตลาดออนไลน์ 3,400 ราย   
3. จ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเพิ่ม
ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิออนไลน์ 
250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการอบรม
การด าเนินธุรกจิอยา่งเป็นระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หรือบรรจุภัณฑ์ 
หรือส่ือการตลาด 462 ผลิตภัณฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการพฒันาให้มี
ผลิตภาพสูงขึ้นหรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 462 
สถานประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการส่งเสริม
การขาย หรือ แนะน าการขาย  หรือ 
ทดสอบสอบความต้องการของผู้บริโภค 
100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มีการเจรจาธุรกจิ 
100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับ
ความรู้จากการเข้าร่วมกจิกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ 1,100 ราย
10. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษา
ภาษี (Service Provider) มีความสามารถ
ในการด าเนินธุรกจิเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
กจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มีแผนการพฒันา/แนวทางการพฒันา
นักบัญชีชุมชน และหลักสูตรการอบรม
เพื่อพฒันาเพื่อเป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพื่อสร้างนักบัญชีชุมชน
ตามหลักสูตรจากการศึกษาแนวทางการ
พฒันานักบัญชีชุมชน 100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ 350
 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับการพฒันา
 มียอดขายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME จังหวัด 
77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมกจิกรรม
อบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) สามารถน าเทคโนโลยทีี่
เกีย่วข้อง เช่น Software/Application 
ในการลงบัญชีอยา่งง่าย และน าข้อมูลทาง
บัญชีมาก าหนดแผน/แนวทางการบริหาร
จัดการธุรกจิ การค านวณภาษี และ
เลือกใช้สิทธิประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80
5. ผู้ให้บริการด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษี 
(Service Provider) ที่เข้าร่วมกจิกรรม
พฒันาเชิงลึก สามารถยกระดับศักยภาพ
ในการให้บริการได้สูงขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่สามารถ
จัดท าบัญชีที่มีมาตรฐานและสามารถเป็นผู้
ให้บริการด้านบัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 
20 ราย

๑๑๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย 
(ได้มากกว่า 1)

 MS n.n

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พฒันาสินค้าของชุมชนเป้าหมาย
ให้เหมาะสมกบัการค้าออนไลน์ เรียนรู้
เทคนิคการสร้างเร่ืองราวของสินค้า ให้โดน
ใจผู้บริโภค รวมถึงการถ่ายภาพสินค้าเพื่อ
ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และเปิดร้าน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียง โดย
ด าเนินการพฒันากลุ่มผู้ประกอบการหรือ
วิสาหกจิชุมชนจ านวน 77 จังหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าการตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการร้านค้าและ
การตลาดออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ 
รวมทั้งภาพลักษณ์ การรับรู้ให้แกสิ่นค้า
ชุมชนเพื่อขยายโอกาสการตลาด ชุมชน
เป้าหมายทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดละ 5 
ชุมชน ที่ได้รับการบ่มเพาะพฒันา จ านวน
 3,850 ราย สามารถเพิ่มช่องทางการค้า
ออนไลน์และมีรายได้ทางช่องทางออนไลน์
เฉล่ียเพิ่มขึ้นอยา่งน้อย 20% และสามารถ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิรวมทั้งส้ิน 1,100
 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503049 โครงการพฒันา 
Application : SME 
CONNEXT เพื่อ
ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจูงใจให้ใช้งานใน
รูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้น (Reward and 
Redeem Features) และ การสร้าง
ฐานข้อมูลผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ หรือ
การบริการแบบออนไลน์ (Market Place
 Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานระบบฯ
มากขึ้นจากการสร้างแรงจูงใจ เช่น การให้
คะแนน การแลกคะแนนเพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์
สินค้า และบริการ ของผู้ประกอบการใน
รูปแบบออนไลน์ ร้อยละ 50

ต.ค.63-ก.ย.64 1,989,900 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503050 โครงการพฒันา SME 
PORTAL และระบบ
กลางในการให้บริการ
วิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 1 ระบบ
2.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1
 ฐานข้อมูล
ผลลัพธ์
1. บูรณาการข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าใช้
งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 7,045,000 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปี 

2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม

BR0503051 งานพฒันาระบบ
ให้บริการ SME 
ACCESS

ต.ค.64-ก.ย.65 60,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS5.4ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ที่มีประสิทธิภาพ
(บูรณาการข้อมูลระหว่าง 4 Platform 
SME Portal, SME Connext, SME 
Academy 365 และ SME Coach) 1 
ระบบ
2.ฐานข้อมูลข่าวสารการส่งเสริม SME 
แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
3.ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและนักพฒันา 
SME แห่งชาติ 1 ฐานข้อมูล
4.ฐานข้อมูลความรู้ SME แห่งชาติ 1 
ฐานข้อมูล
5.ฐานข้อมูลสิทธิประโยชน์ SME แห่งชาติ
 1 ฐานข้อมูล
6.ฐานข้อมูลการส่งเสริม SME แห่งชาติ 1
 ฐานข้อมูล
7.พื้นที่การขายสินค้า และเครือข่าย
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มใน
รูปแบบตลาด Online 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการแก่
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มเข้าใช้
งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับความช่วยเหลือ หรือแกป้ัญหา
เบื้องต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการข้อมูลกบัหน่วยงานที่มีการ
ส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
   50 หน่วยงาน

๑๑๗



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมเจ้าท่า  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

 - ส านักงานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานปอ้งกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (ท่าเรือแหลมฉบงั)  - กรมการกงสุล

 - กรมการขนส่งทางบก  - ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)

 - ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  - ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ

 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพฒันาธรุกิจการค้า

 - ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) - กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) การสนับสนุนภาคเอกชนของไทยในธรุกจิโลจสิติกส์ใหด้ าเนินธรุกจิได้ครอบคลุมตลอดทัง้หว่งโซ่อปุทาน ระหวา่งไทยกบัประเทศในเอเชีย

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การแสวงหาประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ ต.ค. 63 - ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเชือ่มโยง (Connectivity) เม.ย. 60 - ธ.ค. 65

การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเป็นศูนย์กลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) 

กระทรวงพาณชิย์

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางดา้นการค้าและการลงทนุในภมูภิาค

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

การพฒันาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลการค้าและการลงทุนของประเทศ ก.ย. 62 - ธ.ค. 65

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเปน็ศูนยก์ลางด้านการค้าและการลงทนุในภมูิภาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อจ ากดั มาตรฐาน และสิทธปิระโยชน์ต่างๆ ใหเ้อือ้ต่อการท าธรุกจิ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เชีย่วชาญ/นักลงทนุต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจงูใจและอ านวยความสะดวกแกน่ักลงทุนต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธรุกจิในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อนักลงทุนต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธรุกจิในประเทศไทย -

การอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ธรุกิจการเงิน การประกันภยัและการบริการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 65

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบียบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อการด าเนินธรุกจิด้านการเงิน การประกนัภยัและการบริการ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

การเตรียมการรองรับเคร่ืองมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ในภาคการเงิน การธนาคาร และการประกนัภยั ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การอ านวยความสะดวกในการท าธรุกรรมกบัภาครัฐ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1.1  
MS4.3  MS1 

MS2 
MS1.2
MS1.3
MS2.2  

MS3 
MS4 

MS2.1 
MS3.1
MS4.1 

MS4.2  

๑๑๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504001 การประชุมเจรจา
ความตกลงหุน้ส่วน
ทางเศรษฐกจิระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

การเจรจาเป็นไปตามแผนทีก่ าหนดไว้ ต.ค. 63 - ก.ย. 64             2,808,800 งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564

MS2.1 แผนการปฏรูิปประเทศด้าน
เศรษฐกจิ หวัข้อที่ 1 การปฏรูิป
ด้านการเพิม่ขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504002 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้าเสรี
ไทย-สหภาพยุโรป

การเจรจามีความคืบหน้าและหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องเร่ิมศึกษาเพือ่เตรียมความ
พร้อมภายในประเทศส าหรับการปฏบิัติ
ตามพนัธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           27,101,900 อยูร่ะหวา่งการเสนอขอ
งบประมาณปี 2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ BR0504003 การขยายการท า
ความตกลง FTA กบั
ประเทศอืน่ๆ ทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการค้า
และการลงทุนของ
ประเทศไทย เพิม่
มากขึ้น

1. การด าเนินการเจรจาความตกลง
การค้ากบัประเทศอืน่ๆ เพิม่มากขึ้น เช่น
  FTA Thai-UK  เป็นต้น
2. การเตรียมความพร้อมในประเด็นทีม่ี
ความท้าทายส าหรับประเทศไทย เช่น 
UPOV 1991, การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ, 
Compulsory Licensing (CL), การเข้า
เป็นสมาชิกอนุสัญญา ILO เป็นต้น  เพือ่
รองรับการเจรจาเปิดเสรีการค้าภายใต้
กรอบต่างๆ ทีม่ีการเปิดการเจรจาใน
ระดับทีสู่ง อาทิ CPTTP, EU, EFTA 
เป็นต้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65                       -   MS2.1

กรมเจา้ท่า BR0504004 การผลักดันร่าง
พระราชบัญญติั
ส่งเสริมการพาณิชย์
นาว ีพ.ศ. ....

เร่งรัดการผลักดันร่างพระราชบัญญติั
ส่งเสริมการพาณิชย์นาว ีพ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบด าเนินงานประจ าปี MS1.2

กรมการขนส่งทางบก / กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดใหเ้กดิการ
ลงนาม MOU วา่
ด้วยการขนส่งสินค้า
และผู้โดยสารทาง
ถนน ระหวา่งไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดใหเ้กดิการลงนาม MOU ทัง้ 2 
ฉบับ ได้แก ่(1) ร่าง MOU วา่ด้วยการ
ขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนระหวา่งไทย-
มาเลเซีย และ (2) ร่าง MOU การขนส่ง
ผู้โดยสารข้ามพรมแดนระหวา่งไทย-
มาเลเซีย ใหแ้ล้วเสร็จในปี 2564

เม.ย. 60 - ธ.ค. 64                       -   MS1.1

กรมพฒันาธรุกจิการค้า BR0504006 การทบทวนประเภท
ธรุกจิตามบัญชีแนบ
ท้าย พรบ. การ
ประกอบธรุกจิของ
คนต่างด้าว พ.ศ. 
2542

มีการทบทวนประเภทธรุกจิตามบัญชี
แนบท้าย พรบ. 
การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว พ.ศ. 
2542 โดยเฉพาะประเภทธรุกจิและ
บริการทีส่งวนไวใ้หก้บัคนไทย เพือ่
กระตุ้นการค้าและ
การลงทุนภายในประเทศเพิม่ขึ้นซ่ึง
จ าเป็นต้องพจิารณาผ่อนปรนในบาง
ธรุกจิเพือ่สนับสนุนการลงทุนจาก
ต่างประเทศและส่งเสริมใหเ้กดิการ
ถ่ายทอดความรู้ (knowledge Tranfer)
 ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

กรมศุลกากร BR0504007 การเชื่อมโยงข้อมูล 
ASEAN Customs 
Declaration 
Document (ACDD)

 1. เพือ่เพิม่การอ านวยความสะดวกให้
ผู้ประกอบการในการผ่านพธิกีารศุลกากร
 2. เพือ่เป็นอกีแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความเส่ียง
สินค้าน าเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความร่วมมือกบัองค์กร
ผู้ให้บริการระบบ NSW

MS1.3

แผนการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๑๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมศุลกากร
(ร่วมกบักรมวชิาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรองสุขอนามัย
พชื (e-Phyto 
Certificate)

 1. เพือ่ใหม้ีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพชืในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์
แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการรับรอง
สินค้า และลดการปลอมแปลงเอกสาร
รับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65  ใชง้บประมาณต่อเนือ่ง
จากปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562 - 2563 
(ปี 2562 จ านวน

ประมาณ 20 ล้านบาท 
โดยกรมวชิาการเกษตร
 และปี 2563 จ านวน 
22.2 ล้านบาท โดย
กรมศุลกากรและ

ประมาณ 
7 ล้านบาทโดยกรม

วชิาการเกษตร)

งบประมาณรายจ่ายบรูณา
การแผนงานบรูณาการพฒันา

ด้านคมนาคมและระบบ
โลจิสติกส์ (ใช้งบประมาณ 
ภายใต้โครงการที่เกีย่วข้อง 
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการระบบค าขอ
ใบอนุญาต/ใบแจ้งเพือ่

น าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร
แบบอเิล็กทรอนิกส์ 

ณ จุดเดียว ผ่านระบบ NSW 
(กรมศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบและพฒันา
ระบบใบรับรอง

อเิล็กทรอนิกส์สุขอนามัย
และสุขอนามัยพชื 

( e-Sanitary and Phyto 
Sanitary Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW (กรม

วิชาการเกษตร))

MS1.3

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจสิติกส์
โครงการย่อย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2021)

1. การจบัคู่ธรุกจิระหวา่ง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหวา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธรุกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64           16,910,200 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.2

กรมส่งเสริมการค้าระหวา่งประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริมการ
พฒันาบริการและ
ขยายเครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจสิติกส์
โครงการย่อย - 
โครงการงานแสดง
สินค้าโลจสิติกส์ 
(TILOG-LOGISTIX 
2022)

1. การจบัคู่ธรุกจิระหวา่ง LSPs ไทยกบั 
LSPs ต่างประเทศ และผู้ประกอบการ
ค้าระหวา่งประเทศ ไม่น้อยกวา่ 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธรุกจิสาขาโล
จสิติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           25,000,000 MS1.2

กรมสรรพากร BR0504011 การจัดท าท่าทีของ
ประเทศไทยต่อการลง
นามในอนุสัญญาพหุภาคี
เพื่อด าเนินมาตรการ
เกีย่วกบัอนุสัญญาเพื่อ
การเวน้การเกบ็ภาษี
ซ้อนในการป้องกนัการ
กดักร่อนฐานภาษแีละ
โอนก าไรไปยงัประเทศ
ที่มีอตัราภาษต่ี า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to Prevent 
Base Erosion and 
Profit Shifting : MLI)

1. การแกไ้ขอนุสัญญาภาษซ้ีอนของ
ประเทศไทยกบัต่างประเทศใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานขั้นต่ าของ Inclusive 
Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการป้องกนั
การหลบเล่ียงภาษรีะหวา่งประเทศ
ภายใต้อนุสัญญาภาษซ้ีอนของประเทศ
ไทยกบัต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2

๑๒๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504012 โครงการศูนย์บริหาร
จดัการ
การตรวจลงตราด้วย
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ 
(E-Visa) ระยะที ่2

ต.ค. 64 – ก.ย. 65           10,000,000 งบรายจ่ายอืน่ MS3.11. เป็นการพฒันาระบบ e-Visa ให้มีความ
ทันสมัยมากยิง่ขึน้ โดย สอท./สกญ. สามารถ
ให้บริการ/อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจลงตราเพื่อเขา้มา
ในราชอาณาจักรได้อยา่งมีประสิทธภิาพ ทั้ง
ด้านการยืน่ค าร้อง การขออนุมัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขัน้ตอนด้านเอกสาร
 มุง่เน้นการหลีกเล่ียงการพบปะหรือสัมผัส
ระหวา่งบุคคล มีการเชือ่มโยงฐานขอ้มูลคน
ต้องห้ามกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมือง และ
หน่วยงานอืน่ๆ ท าให้หน่วยงานภาครัฐทั้ง
กระทรวงฯ และส านักงานตรวจคนเขา้เมือง 
สามารถตรวจสอบขอ้มูลการตรวจลงตราได้
อยา่งรวดเร็วแบบ Realtime รวมทั้งยงัเป็น
ชอ่งทางให้หน่วยงานอืน่ๆ เชน่ กรมการจัดหา
งาน สนง. คกก. ส่งเสริมการลงทุน ฯลฯ 
สามารถขอใชข้อ้มูลเพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องของการตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทันที 
นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริมให้การคัด
กรองบุคคลที่เดินทางเขา้ประเทศไทยมี
ประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ ชว่ยขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บูรณาการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการ
ต่างประเทศไทยที่มีเอกภาพ มัน่คง มัง่ค่ัง 
ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมีเกยีรติภมูิ ใน
ประชาคมโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมัน่คง
ของไทยและเสถยึรภาพของภมูิภาคท่ามกลาง
ภยัคุกคามทุกรูปแบบ     
2. ฐานขอ้มูลด้านการตรวจลงตราที่แม่นย า 
ถกูต้องและเป็นปัจจุบัน จัดท าระบบ
ฐานขอ้มูลรองรับความพร้อมของทุก สอท./
สกญ. ทั้งด้านอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ ระบบ
เชือ่มต่อระบบ Cloud ระบบ Visa Data 
Center บุคลากร ทั้งส าหรับการดูแลระบบ
ตรวจลงตรา และปฏบิัติงานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัและการ
เชือ่มโยงขอ้มูลระหวา่งกระทรวงการ
ต่างประเทศกบัโครงการ Biometric ระยะที่
สอง ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และบริหาร
ระบบ Visa Data Center (VDC) โครงการ
แรกให้สามารถให้บริการได้ต่อไป
5. เพื่อให้งานด้านการตรวจลงตราของ สอท./
สกญ. ทุกแห่งเป็นแบบแบบไร้กระดาษอยา่ง
ครบวงจร (Paperless Office)

๑๒๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

การท่าเรือแหง่ประเทศไทย (ท่าเรือ
แหลมฉบัง)

BR0504013 โครงการศึกษา
ต้นทุนการขนส่ง
สินค้าทางเรือชายฝ่ัง

1) ระยะเวลาในการ
ของบประมาณและ
จดัจา้ง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ ก.พ. 64 -

 ก.ค.64

            4,055,837 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS1.1

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504014 โครงการการศึกษา
ออกแบบและจดัท า
ต้นแบบของระบบ
การค้าดิจทิัล
แพลตฟอร์มแหง่ชาติ 
(National Digital 
Trade Platform)

เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐพฒันา
ระบบการใหบ้ริการเพือ่อ านวยความ
สะดวกในการประกอบธรุกจิ และเพือ่
เพิม่ศักยภาพการแข่งขันในการประกอบ
ธรุกจิของประเทศไทยและอนัดับของ
ประเทศไทยในรายงาน Doing 
Business ใหดี้ขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณกองทุนวจิัย
และพฒันากจิการ

กระจายเสียง กจิการ
โทรทัศน์ และกจิการ
โทรคมนาคม เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ

MS1.3
MS1.1
MS1.2
MS4.3

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504015 โครงการส่งเสริม
พฒันาระบบการ
ใหบ้ริการของ
หน่วยงานของรัฐเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธรุกจิ

1. เพือ่ส่งเสริมใหห้น่วยงานของรัฐ
พฒันาระบบการใหบ้ริการเพือ่อ านวย
ความสะดวกในการประกอบธรุกจิ และ
เพือ่เพิม่ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธรุกจิของประเทศไทยและ
อนัดับของประเทศไทยในรายงาน 
Doing Business ใหดี้ขึ้น 
2. เพือ่ติดตามความกา้วหน้าในการ
แกไ้ขปัญหาภายใต้ประเด็น 
ข้อเสนอเพือ่ยกระดับประเทศไทยสู่ 10 
อนัดับประเทศทีป่ระกอบธรุกจิได้ง่าย
ทีสุ่ด (Ten for Ten)

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             2,468,200 MS4.3
MS1.3
MS2.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0504016 โครงการยกระดับ
การพฒันาการ
ใหบ้ริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์

เพือ่ศึกษาและออกแบบเพือ่ยกระดับ
สมรรถนะการใหบ้ริการของระบบการ
ใหบ้ริการด้านการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบ
เบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64             8,200,600 MS4.3
MS1.3

1. เพือ่ศึกษาต้นทุนทีเ่กดิขึ้นจริงจากการ
ใหบ้ริการ ทีท่่าเทียบเรือชายฝ่ัง (ท่า
เทียบเรือ A) ใหเ้ป็นแนว ทางในการ
ก าหนดอตัราค่าภาระทีม่ีความเหมาะสม
 สามารถแข่งขันทางตลาดได้ รวมถึง
สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการขนส่ง
ตู้สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการปรับอตัราค่าภาระ 
เพือ่ใหส้อดคล้องกบัการตลาดในอนาคต 
โดยมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการ
ปรับอตัราค่าภาระ
2. เพือ่ศึกษาต้นทุนภาพรวมโลจสิติกส์
ของ ท่าเรือแหลมฉบังเปรียบเทียบกบั
ท่าเรือต่างๆในภมูิภาค ในการก าหนด 
แนวทางการพฒันาและปรับอตัราค่า
ภาระทีเ่หมาะสมใหส้ามารถแข่งขันทาง
การตลาดได้  
3. เพือ่การศึกษาและเปรียบเทียบ
ต้นทุนการขนส่งในประเทศในรูปแบบ
ต่างๆในการก าหนดแนวทางการพฒันา
และการก าหนดอตัราค่าภาระของท่า
เทียบเรือชายฝ่ัง(ท่าเทียบเรือA)ให้
สอดคล้องกบัการสนับสนุนนโยบาย
ภาครัฐทีต้่องการใหเ้กดิการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็น
ทางน้ ามากขึ้น

๑๒๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)

BR0504017 การขยายกรอบการ
ช าระบัญชีสกลุเงิน
ท้องถิ่น (Local 
Currency 
Settlement) ใน
การประกอบ
ธรุกรรมทางการค้า
และการลงทุน

มีการตกลงใช้การช าระบัญชีสกลุเงิน
ท้องถิ่นระหวา่งประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

ด าเนินการต่อเนือ่ง  - MS4.2

ส านักงานการบินพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

BR0504018 การแกไ้ข ข้อบังคับ
ของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน 
ฉบับที ่93 วา่ด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้าและ
ไปรษณียภณัฑ์ทาง
อากาศ

การแกไ้ขกฎระเบียบเกีย่วกบัการขนส่ง
สินค้าทางอากาศใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
 ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใช้งบประมาณ MS1.2

ส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

BR0504019 ปรับปรุง พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ ให้
รองรับ digital 
securities

เพือ่ให ้พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มีความ
ยืดหยุ่น สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยีในการออก
และเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

BR0504020 โครงการจดัท า
แผนปฏบิัติการเพือ่
ผลักดันการลงทุน
อตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวยีน 
(Circular 
economy) ในพืน้ที่
เขตพฒันาพเิศษภาค
ตะวนัออก

1. ข้อมูลศักยภาพของอตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในพืน้ที่
 EEC ทีไ่ด้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การวเิคราะหภ์าพรวมในการพฒันา
อตุสาหกรรมเป้าหมายได้ 
2. ยุทธศาสตร์รวมทัง้กลยุทธก์าร
ส่งเสริมอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวยีนในพืน้ที ่EEC ตรง
กบัความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และตอบสนองศักยภาพของพืน้ทีไ่ด้ 
3. แผนปฏบิัติในการผลักดัน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีนในพืน้ที ่สามารถด าเนินการได้
จริง โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ที่
สามารถร่วมด าเนินการได้ 
4. แนวทางการด าเนินงานถูกน าไปใช้ใน
การชักชวนและสนับสนุนการลงทุนใน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัเศรษฐกจิ
หมุนเวยีน

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             8,945,500 MS2.2

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก

BR0504021 จดัท ามาตรการเพือ่
การลงทุนใน
อตุสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
การแพทย์แม่นย า 
ในพืน้ทีเ่ขตพฒันา
พเิศษภาคตะวนัออก

1. แผนส่งเสริมการลงทุนใน
อตุสาหกรรมการแพทย์จโีนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกบัการพฒันาอตุสาหกรรม
เป้าหมาย 
2. เพิม่ศักยภาพทางการแข่งขันของ
ประเทศไทยในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่ง
กบัการแพทย์แม่นย า ผ่านการก าหนด
ทิศทางการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์ และ
แผนระดับพืน้ที ่
3. เพิม่ประสิทธภิาพในการป้องกนั 
วนิิจฉัยโรค และลดค่าใช้จา่ยในการดูแล
รักษาผู้ป่วยในพืน้ที ่EEC 
4. เพิม่โอกาสในการจา้งงานของ
ประชากรในพืน้ที ่จากการลงทุนใน
อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการแพทย์
แม่นย า

ต.ค. 63 – ก.ย. 64             7,080,000 MS2.2

๑๒๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหวา่ง
กรมสรรพากรและ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

การเชื่อมโยงข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์
ระหวา่งกรมสรรพากรและส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

ใชง้บประมาณตามปกติ MS1.3 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504023 การด าเนินงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธรุกจิประเภทกจิการ
ศูนย์กลางธรุกจิ
ระหวา่งประเทศ 
(International 
Business Center: 
IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเง่ือนไข
ประเภทกจิการศูนย์กลางธรุกจิระหวา่ง
ประเทศ (International Business 
Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504024 การด าเนินงาน
ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน 
รวมถึงสิทธปิระโยชน์
 และเง่ือนไขของ
ประเภทกจิการต่างๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทุน รวมถึงสิทธิ
ประโยชน์ และเง่ือนไขของประเภท
กจิการต่างๆ ทีม่ีการปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504025 การด าเนินงาน
ทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนใน
เขตพฒันาเศรษฐกจิ
พเิศษ (SEZ)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันา
เศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) ทีม่ีการทบทวน
แล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

BR0504026 การด าเนินงาน
ทบทวนคุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส าหรับการ
ตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราวเป็น
กรณีพเิศษ (Smart 
Visa)

คุณสมบัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขส าหรับ
การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว
เป็นกรณีพเิศษ (Smart Visa) ทีม่ีการ
ทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกจิ

ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง BR0504027 การทบทวนการ
บังคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง 
ตม.6 ส าหรับคนต่าง
ด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดินทางเข้า
 - ออกประเทศ (ตม.๖) ส าหรับ
ชาวต่างชาติ ไม่สามารถกระท าได้
เนือ่งจากต้องผ่านกระบวนการแกไ้ข
บทบัญญติัของกฎหมายวา่ด้วยคนเข้า
เมือง ซ่ึงต้องใช้ระยะเวลานานในการ
แกไ้ขกฎหมาย
สตม. จงึได้พจิารณาแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาโดยอยู่ระหวา่งพฒันาเป็น 
application หรือ QR Code เพือ่ใช้ใน
การปฏบิัติงานบนมือถือ Smart Phone 
(Thai Immigration Form TM 6) 
รวมถึงการพฒันาระบบ One System

MS3.2

๑๒๔



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0504Xxx)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504028 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที ่4 
ประจ าปีงบประมาณ
 2564

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64           10,376,100 งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ 

(งบประมาณแผ่นดิน)

MS1.3

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า (กระทรวงพาณิชย)์

BR0504029 โครงการพฒันา
ระบบสารสนเทศเชิง
ลึกด้านเศรษฐกจิ
การค้า ระยะที ่5 
ประจ าปีงบประมาณ
 2565

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศส่งออก
ส าคัญ (Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที่ 2
(2) ระบบก ากบัติดตามสถานการณ์ค่าครอง
ชพีประชาชน (Policy Dashboard: Cost of
 Living Analytics) ระยะที่ 1
(3) เวบ็ไซต์ระบบบริการขอ้มูลเศรษฐกจิ
การค้าเชงิลึก (Trade Analytic E-Service : 
คิดค้า.com) ระยะที่ 3
ผลลัพธข์องโครงการ : (1) มีระบบบริการ
ขอ้มูลเศรษฐกจิการค้าเชงิลึก (E-Service) 
ส าหรับผู้ประกอบการ เพื่อใชใ้นการติดตาม
และวางแผนธรุกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ที่เป็น Data Analytic สามารถ
คาดการณ์สถานการณ์ (Prediction) เตือนภยั
 (Early Warning) และระบบบริหารจัดการ
ปัญหาส าหรับผู้บริหาร

ต.ค. 64 - ก.ค. 65           18,044,200 ขอรับจดัสรรในปี 65 MS1.3

ส านักงานป้องกนัและปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านักงาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแกไ้ข
เพิม่เติมปรับปรุง
บทบัญญติักฎหมายที่
เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากลด้าน 
AML/CFT และ
สถานการณ์ปัจจบุัน 
มีความเหมาะสม 
เป็นธรรม ไม่เป็น
ภาระแกป่ระชาชน
เกนิสมควร

1. ร่างพระราชบัญญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที ่..) พ.ศ.
 .... 
2. ร่างพระราชบัญญติัป้องกนัและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่
การกอ่การร้ายและการแพร่ขยายอาวธุ
ทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศ
ส่งออกส าคัญส าหรับส านักงานพาณิชย์
ในต่างประเทศ (Policy Dashboard: 
Global Demand Dashboard) ระยะที่
 1
(2) ระบบก ากบัและติดตามนโยบายด้าน
เศรษฐกจิการค้าระดับจงัหวดั 
(Province Policy Dashboard) ระยะที่
 2
(3) เวบ็ไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกจิ
การค้าเชิงลึก (Trade Analytic 
E-Service : คิดค้า.com) ระยะที ่2
ผลลัพธข์องโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก 
(E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ เพือ่
ใช้ในการติดตามและวางแผนธรุกจิ
การค้า (2) มี Policy Dashboard ทีเ่ป็น
 Data Analytic สามารถคาดการณ์
สถานการณ์ (Prediction) เตือนภยั 
(Early Warning) และระบบบริหาร
จดัการปัญหาส าหรับผู้บริหาร

๑๒๕



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏรูิปประเทศด้าน

กจิกรรมปฏรูิปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กจิกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย

3.สภาอุตสาหกรรม

4.กระทรวงศึกษาธกิาร (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ))

6 สป.อว. (สนผ. 
สมอ. สสอ. )

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลา
ก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุม่ภาคีการศึกษาและท างาน ส าหรับ
ภาคการผลิตและบริการอยา่งยัง่ยนื ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพ ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

5. 4 ทปอ. (ทีป่ระชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) ทีป่ระชุมอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ทีป่ระชุมคณะกรรมการอธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแหง่ประเทศไทย (สสอท.) )

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทกุแหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ีทกัษะและความพร้อมเพ่ือเปน็พลังในการขับเคลือ่นเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้องกับความต้องการของตลาดในอนาคต 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

MS1
MS2
MS3
MS4 

๑๒๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505001 โครงการผลิตอาชีวะ
พันธุ์ใหม่ เพ่ือสรา้ง
ก าลังคนทีม่ีสมรรถนะ 
ส าหรบัอุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตามนโยบาย
ไทยแลนด ์4.0 และ
การปฏริปูการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนักศึกษาระดับ ปวส. ที่เขา้ร่วม
โครงการได้รับการพฒันาสมรรถนะและ
ทักษะที่ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน / 2564 = 
1,345 คน / 2565 = 1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่เป็นอาชวี
พนัธุใ์หม่มีความรู้และสมรรถนะตามหลักสูตร
ที่เป็นสากล (2563 = 800 คน / 2564 = 852
 คน / 2565 = 1,308 คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 -2565

            111,396,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนับสนุน) BR0505002 โครงการขยายและ
ยกระดบัอาชีวศึกษา
ทวภิาคีสูคุ่ณภาพ
มาตรฐาน

จ านวนสถานประกอบการที่ร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคี (2563=62,193 คน/
 2564 =73,500 คน /2565 = 79,700 คน /
2566 =86,000 คน/ 2567 =95,000 คน)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 -2567

              61,767,000 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505003 โครงการยกระดบัผลิต
ภาพและพัฒนา
ก าลังคนเพ่ือสรา้ง
ความสามารถทางการ
แข่งขันภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505004 โครงการเสรมิ
สมรรถนะแรงงาน
ดา้นเทคโนโลยรีองรบั
การการท างาน
ในศตวรรษที ่21

6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505005 โครงการเสรมิ
สมรรถนะแรงงานดา้น
เทคโนโลยรีองรบัการ
การท างานในศตวรรษที่
 21

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  หัวขอ้ที่ 2
 หัวขอ้ยอ่ย 2.1

 เร่ืองที่ 8

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505006 โครงการจดัการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชีวติในรปูแบบ
ประกาศนียบตัร (Non
 Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบหลักสูตรบูรณา
การที่ตอบสนองความต้องการในระดับชาติ 
2) ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) 
3) มีรายวชิาหรือชดุวชิาของมหาวทิยาลัย
เกษตร ศาสตร์เพื่อตอบสนองการเรียนรู้
ตลอดชวีติหลากหลายมากขึน้ 
ผลลัพธโ์ครงการ : ผู้เรียนคนในวยัเรียน วยั
ท างาน กลุ่มเกษตรกา้วหน้าและผู้สูงวยั
สามารถน าความรู้ไปใชต่้อยอดเพื่อการ
ประกอบอาชพีและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปีงบประมาณ 2565) 

(ขอบเขตด้านปี
การศึกษาอยูใ่นชว่งภาค
ปลายปีการศึกษา 2564 
และภาคต้นปีการศึกษา 

2565)

              70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

M1/M2

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007 โครงการถ่ายทอด
ความรูก้ารสรา้ง
หุน่ยนตบ์รกิารเพ่ือ
ส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว
และปอ้งกัน Covid 19

นักศึกษา ภาคอตุสาหกรรมหรือบุคคลทั่วไปที่
สนใจได้พฒันาทักษะการสร้างหุ่นยนต์บริการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

ม.ค.- ต.ค 65                   278,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

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

 -

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุี

BR0505008 โครงการเสรมิสรา้งภาคี
เครอืข่ายการศึกษา
และการท างาน 
(Education and 
Work Consortium)

1)	 โครงการเสริมสร้างภาคีเครือขา่ย
การศึกษาและการท างาน (Education and 
Work Consortium)
2)	 ภาคีเครือขา่ยการศึกษาและการท างาน
ด้านนวตักรรมการออกแบบ
3) 	ภาคีเครือขา่ยเพื่อใชใ้นการแลกเปล่ียน
ความรู้ชองครูและนักเรียนอยา่งน้อย 1 
เครือขา่ย
4)	 ระบบแลกเปล่ียนขอ้มูล เพื่อการพฒันา
มาตรฐานการเรียนการสอนระหวา่งภาคี 1 
ระบบ
5) 	ครูและนักเรียนได้เขา้ร่วมกจิกรรมของ
เครือขา่ยอยา่งน้อย 200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65               16,800,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1,MS2,MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๒๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505009 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบไอโอ
ทเีพ่ืออุตสาหกรรม 
(Industrial Internet 
of Things, IIOT)

ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส . หรือระดับ
ปริญญาตรี 
ที่ท างานในโรงงานอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
 จ านวน 150 คน

มกราคม 2565 
ถงึ 
ธนัวาคม 2565

                9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

BR0505010 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคน 
เพ่ือสรา้งโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการพัฒนา
ระบบการเรยีน การ
สอนรปูแบบสะเตม็
ศึกษาส าหรบั
สถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา

- นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง
 (ปวส.) สาขาไฟฟา้หรืออเิล็กทรอนิกส์หรือที่
เกีย่วขอ้ง รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มที่เกีย่วขอ้งในโครงการเพิ่มเติมได้แก ่
คณาจารย ์และบุคลากรสายสนับสนุนของ
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระ
นครเหนือและบุคลากรในสายปฏบิัติงานของ
สถานประกอบการที่ร่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถงึ 
ธนัวาคม 2565

                5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปีงบประมาณ 2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
ตะวนัออก

BR0505011 โครงการบรูณาการ
การพัฒนาบคุลากร
ตามรปูแบบ EEC 
Model Type A และ 
Type B คลัสเตอร์
หุน่ยนตแ์ละระบบ
อัตโนมัตสิ าหรบั
หลักสูตร Refinery 
Mechatronics

1. นักเรียนในพื้นที่เขตอตุสาหกรรมในกลุ่ม
จังหวดัภาคตะวนัออก ศึกษาต่อในหลักสูตร 
Refinery Mechatronics ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A จ านวน 50 คนต่อปี 
(ด าเนินการต่อเนือ่งทุกปี)
2. บุคลากรในภาคอตุสาหกรรม เขา้รับการ
ฝึกอบรมระยะส้ันตามรูปแบบ EEC Model 
Type B ในหลักสูตร Refinery 
Mechatronics จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

              20,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2
MS3
MS4

ยทุธศาสตร์ที่ 2  
ยทุธศาสตร์ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั
 การพฒันาเศรษฐกจิ และ

การกระจายรายได้
แผนแม่บท เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505012 โครงการพัฒนา
รปูแบบหลักสูตรและ
การจดัการเรยีนการ
สอนแบบชุดการเรยีนรู้
ยอ่ย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวฒิุฉบบัยอ่ย 
(Micro Credential) 
ในระบบธนาคารหน่วย
กิตดจิทิลั เพ่ือพัฒนา
มาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวฒิุแหง่ชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการพฒันาหลักสูตร
รายวชิาและระบบการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบชดุการเรียนรู้ยอ่ย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวฒิุฉบับยอ่ย 
(Micro Credential) ในระบบธนาคารหน่วย
กติดิจิทัล 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวชิาต้นแบบที่มีการ
เชือ่มโยงการพฒันาทักษะกบัมาตรฐานฝีมือ
แรงงานและมาตรฐานอาชพีตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติที่สอดคล้องกบั
ความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการ
ของตลาดแรงงาน

ตค.64-กย.65                 4,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS4

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505013 โครงการพัฒนาระบบ
นิเวศน์นวตักรรมเพ่ือ
ส่งเสรมิบคุลากรใหม้ี
ความเชือ่มโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วมอตุสาหกรรมใน
หลายมิติ ไม่วา่จะเป็น การเรียนการสอน 
(หลักสูตร), อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอตุสาหกรรมด้านงานวจิัยและ
นวตักรรม (Talent mobility), การลงทุนร่วม
เพื่อสร้างโรงเรียน-โรงงาน

มค.65-กค.65                 2,816,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี BR0505014 การพัฒนาผู้เชีย่วชาญ
รุน่ใหม่ท างานรว่ม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสรมิบคุลากรดา้น
วทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรมจาก
มหาวทิยาลัยและ
สถาบนัวจิยัของภาครฐั
ไปปฏบิตังิานเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการ
แข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารยแ์ล นักศึกษามีประสบการณ์และการ
เชือ่มโยงกบัภาคอตุสาหกรรมให้ฝึกปฏบิัติจาก
โจทยท์ี่มาจากภาคอตุสาหกรรมที่แท้จริง ฝึก
การใชท้ั้ง Professional skill และ Soft skill

ตค.64-กย.65                 8,205,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3

๑๒๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล
รตันโกสินทร์

BR0505015 6.โครงการตอ่ยอดการ
จดัตัง้เครอืข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและทดสอบ
เพ่ือยกระดบัพัฒนา
ศักยภาพบคุลากรกลุม่
สายวชิาชีพเพ่ือก้าวสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ 
Up-skill, Re-skill 
พัฒนาศักยภาพ
บคุลากรสายวชิาชีพ
ดา้นดจิทิลัเพ่ือเปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะแหง่
อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความพร้อมตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีปจัจบุนั
เพื่อ Up skill และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้ด้านการใช้
โปรแกรมบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้ด้านการใช้
การสร้างแบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติ
เชื่อมต่อกับการควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและผู้เข้าร่วมองค์ความรู้
ด้านการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้วย
ปญัญาประดิษฐ์และการประยกต์ใช้ระบบ RFID
 ระบบความปลอดภยัทางอินเตอเน็ต
6.สามารถพัฒนาศักยภาพเครือข่ายตามแนวคิด 
Ecosystem เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแก่การเข้ารับบริการที่ศูนย์และ
วเิคราะหศั์กยภาพเปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อยอดบคุลาการ
สายอาชีวะใหเ้ปน็ผู้ประกอบการด้านนวตักรรม 
(Innovative startups)

ตค.64-กย.65               82,915,000 เสนอขอต้ังงบประมาณปี
 2565

MS2 แผนปฏรูิปประเทศด้าน
เศรษฐกจิ

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505016 ออกแบบการพฒันาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชพี

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505017 โครงการพัฒนาทกัษะ
ดา้นภาษาและ
วฒันธรรมส าหรบั
บคุลากรดา้นการ
ทอ่งเทีย่ว เพ่ือรองรบั
แผนปฏบิตักิารพัฒนา
และส่งเสรมิการ
ทอ่งเทีย่วในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก

ออกแบบการพฒันาทักษะก าลังคน (Up Skill 
 Re Skill and New Skill )ส าหรับคนที่ออก
จากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาส
ในการประกอบอาชพี

ต.ค.64-ก.ย. 65                 1,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวทิยาลัยพะเยา BR0505018 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนียบตัรและ
หลักสูตรอบรมแบบ 
Non-Degree เพ่ือ
พัฒนารองรบัการ
พัฒนาศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนือ

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการจ้างงาน
ในพื้นที่ภาคเหนือ ไม่ต่ ากวา่ 6 สายงาน

2563 -
ธนัวาคม 2565

                7,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1 - 4

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 2 S 
Curves ไดแ้ก่ ดา้น
อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ และ
อุตสาหกรรม
การแพทยค์รบวงจร 
โดยเน้นจดัโครงการ
แบบออนไลน์ 
1) โครงการอบรมดา้น
ภาษา 3 ภาษา 
ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ
 และ ภาษาญีปุ่น่ 
2) โครงการพัฒนา
หลักสูตร non degree
 เพ่ือสรา้งก าลังคนดา้น
ยานยนตแ์หง่อนาคต 1
 หลักสูตร 
3) โครงการดา้น
การแพทยแ์ละบรกิาร
สุขภาพ 2 โครงการ

๑๒๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม BR0505019 โครงการพัฒนาความรู้
และทกัษะ
ภาษาอังกฤษส าหรบั
มัคคุเทศน์และชุมชน
เพ่ือรองรบัการ
ทอ่งเทีย่วเชิงอุทยาน
ธรณแีละแหล่งซากดกึ
ด าบรรพ์

ต.ค 64- กย.65                 3,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1, MS2.2, 
MS2.3,  MS3.1, 

MS3.3  

มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร BR0505020 โครงการการพัฒนา
รายวชิาเศรษฐกิจ
หมุนเวยีน (Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing 
Thinking) เพ่ือการ
ขับเคลือ่นทอ้งถ่ินอยา่ง
ยัง่ยนื

สร้างและพฒันาก าลังคนที่มีทักษะและความ
พร้อมเพื่อเป็นพลังในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64                   222,700 โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1 -

มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ BR0505021 UP Skill-การพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือเพ่ิมทกัษะ
ดา้นการทอ่งเทีย่วเชิง
ส่งเสรมิสุขภาพส าหรบั
สังคมสูงวยั (Wellness
 Tourism for Senior 
Society)

โดยการอบรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการ หรือ 
ผู้จัดการ "การท่องเที่ยวเชงิส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวยั" สามารถบริหารจัดการ
การท่องเที่ยวฯ ทรัพยากรแหล่งให้บริการ 
หน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จัดโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวฯ สร้างเครือขา่ย พฒันา Platform 
และท า Marketting

อบรม 4 รุ่น ๆ ละ 40 คน
 (รายไตรมาส) เร่ิม ต.ค 
64-ก.ย.65        รุ่นที่ 1 
ต.ค-ธ.ค.64 รุ่นที่ 2 ม.ค.-
มี.ค 65รุ่นที่ 3 เม.ย.-
มิ.ย.65 รุ่นที่ 4 ก.ค.-ก.ย.
 65

                4,600,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ 
ปี 2565

MS2

มหาวทิยาลัยสงขลานรนิทร์ BR0505022 การยกระดบัเพ่ือความ
เปน็ผู้น าอาเซียนดา้น
การศึกษาและวจิยัเพ่ือ
การทอ่งเทีย่ว 
มหาวทิยาลัยสงขลานคริ
นทร ์Leveraging PSU
 Tourism Education 
and Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของ
บุคลากรในอตุสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การ
เพิ่มขึน้ของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมูลค่า
สูง เชน่ การท่องเที่ยวสุขภาพ การท่องเที่ยว
ฮาลาล การท่องเที่ยวสูงวยั 3) การเพิ่มขึน้
ของขดีความสามารถและสมรรถนะของ
นักวจิัยด้านการท่องเที่ยว 4) การเพิ่มขึน้
ศักยภาพการแขง่ขนั (Competitive 
Advantage) ของการท่องเที่ยวมูลค่าสูงของ
ประเทศ

2565-2567               85,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

เป้าหมาย:
1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิัติการภาคสนาม เสริมสร้าง
ความรู้และทักษะการถา่ยทอดขอ้มูลวิชาการเชิง
การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์และอทุยาน
ธรณี แกม่ัคคุเทศน์ ชุมชน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป จ านวน 3 พื้นที่หลัก
2. เพื่อถา่ยทอดทักษะพื้นฐานภาษาองักฤษเพื่อ
การการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์และ
อทุยานธรณี
3. เพื่อขยายเครือขา่ยกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอทุยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เขา้อบรมได้รับความรู้และเขา้ใจความส าคัญ
ทางธรรมชาติและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอทุยานธรณีเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมมีทักษะการน าเสนอ
และสามารถถา่ยทอดความรู้ได้อยา่งถกูต้อง โดย
จ านวนผู้เขา้อบรมอยา่งน้อยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เขา้อบรมได้รับทักษะพื้นฐานภาษาองักฤษ
เพื่อการส่ือสารส าหรับการท่องเที่ยวแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอทุยานธรณี โดยจ านวนผู้เขา้อบรม
อยา่งน้อยร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันศูนยก์ลาง
การเครือขา่ยการศึกษา การประชุมวิชาการ การ
จัดอบรม และการท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการพัฒนาอทุยาน
ธรณี โดยอาศัยภาคีเครือขา่ยปัจจุบันทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบันวิจัย และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วมเป็นต้นทุนในการจัดอบรม
และขยายเครือขา่ย
ผลลัพธ์:
1. รายได้จากการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่
ด าเนินการเพิ่มขึน้กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ปี หลัง
การจัดโครงการ
2. ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการท่องเที่ยวแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอทุยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เขา้อบรมสามารถน าความรู้และทักษะไปต่อ
ยอดและสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้
4. หน่วยงานภาคีเครือขา่ยด้านการศึกษา การ
ท่องเที่ยวแหล่งซากดึกด าบรรพ์ และอทุยานธรณี
ของประเทศไทยมีความเขม้แขง็และเป็นที่ยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล (UNESCO)

๑๓๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

มหาวทิยาลัยสงขลานรนิทร์ BR0505023 Up Skill โดยการ
อบรมความรู ้การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยคุใหม่ 
ใหม้ีทกัษะความรูใ้น
การใช้ Smart Digital 
เพ่ือการวางแผนการ 
ผลิตและการเข้าถึง
ตลาดทัง้ในและ
ตา่งประเทศ

โดยการอบรม/ฝึกทักษะวชิาชพีจริงในสถาน
ประกอบการ เพื่อสร้างผู้ประกอบการเกษตร
รุ่นใหม่  ที่มีทักษะ
 - การจัดการชวีติ การบริหารเวลา  และการ
บริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชวีติและการประกอบอาชพีที่
สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน
-  การท าการเกษตรโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพยีง,  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายใต้หลัก BCG Model,  การใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  การแปรรูป 
 และการวางแผนและการจัดการตลาดผลผลิต
เกษตร (Off line / Online)

อบรม/ฝึกทักษะวชิาชพี
จ านวน 100 คน (จ านวน
 2 ศูนย-์ ศูนยภ์าคใต้
ตอนล่าง ภายใต้การดูแล
ของม.สงขลานครินทร์) 
ระหวา่ง ต.ค. 64 - ส.ค. 
65

              16,610,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

มหาวทิยาลัยสวนดสุิต BR0505024 เป้าหมาย :
เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ
ด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศและ อนัดับขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
โดย Travel &  Tourism Competitiveness
 Index (TTCI) ดีขึน้
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทักษะ และทัศนคติเพื่อ
การบริการระดับสากล เตรียมพร้อมและ
พฒันาคุณสมบัติที่จ าเป็นต่อการปฏบิัติงานบน
เรือส าราญ ให้แกบุ่คลากรด้านการท่องเที่ยว 
ไม่น้อยกวา่ 800 คน  และผู้เขา้รับการอบรม
มีความรู้ความเขา้ใจ สามารถผ่านการประเมิน
ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80
ผลลัพธ ์:
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ส าหรับการให้บริการบนเรือ
ส าราญส าหรับนักท่องเที่ยวและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (ต้ังแต่ เดือน
ตุลาคม 64 ถงึ เดือน 
กนัยายน 65)

              74,500,700 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505025 โครงการพัฒนาระบบ
การเทยีบโอน
ประสบการณก์าร
ท างานเพ่ือการรบัรอง
คุณวฒิุวชิาชีพ

2,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 10,850,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505026 โครงการสรา้งความ
เข้มแข็งก าลังคนและ
ชุมชนทอ้งถ่ินดว้ย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 54,000,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505027 โครงการสรา้งโอกาส
ในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้
ประกอบอาชีพ

35,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 72,500,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505028 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและสือ่การ
เรยีนรูอ้อนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพเพ่ือ
พัฒนาสมรรถนะของ
บคุคลตามมาตรฐาน
อาชีพในการเข้าสู่
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพ

75 ชดุฝึกอบรม 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 9,601,000                เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505029 โครงการพัฒนาและ
เสรมิสรา้งศักยภาพ
ก าลังคนของประเทศ
ดว้ยระบบคุณวฒิุ
วชิาชีพ

70 อาชพี 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 18,456,500              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

โครงการ : ผลิต
บคุลากรใหบ้รกิารบน
เรอืส าราญส าหรบัการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บรกิารศักยภาพสูงทาง
น้ า
การด าเนินงาน :
1. จดัท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสารการ
อบรม และสือ่
ประชาสัมพันธ์
2. จดัอบรมโครงการ
ผลิตบคุลากรใหบ้รกิาร
บนเรอืส าราญส าหรบั
การทอ่งเทีย่วและการ
บรกิารศักยภาพสูงทาง
น้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พรอ้มสรปุ
ข้อมูลการฝึกอบรม
4. ประชุมเพ่ือสรปุผล
การด าเนินงานและ
ปรบัปรงุแผนการ
ด าเนินงานค่าใช้สอย

๑๓๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) BR0505030 โครงการเสรมิสรา้ง
ศักยภาพก าลังคนดว้ย
ระบบคุณวฒิุวชิาชีพสู่
ภมูิภาค

2,100 คน 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 69,594,000              เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65MS 1 MS 2  และ 
MS 3

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ BR0505031 โครงการส่งเสรมิความ
รว่มมือพันธมิตรทาง
ธุรกิจและพัฒนาทกัษะ
การวเิคราะหอ์นาคต
เชิงยทุธศาสตร์
การตลาดส าหรบั
ผู้ประกอบการ SMEs 
ในหว่งโซ่อุปทานดา้น
การทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ และความงาม 
ในเขตคลัสเตอรก์ลุม่
จงัหวดัภาคใตฝ่ั้งอันดา
มัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์ท่องเที่ยว
และบริการด้านการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่
สอดคล้องกบัความต้องการของกลุ่ม
นักท่องเที่ยวสูงอาย ุได้แก ่กลุ่ม Millennials 
(generation y), active aging (อายมุากกวา่
 50 ปี) และ retirement (อายมุากกวา่ 65 ปี)
 - จัดการอบรมให้ความรู้ในผู้ประกอบการ
ธรุกจิท่องเที่ยวเชงิสุขภาพและความงาม
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ จ านวน 300 ราย ใน
พื้นที่จังหวดัศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

                2,900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3 + MS2  -

สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ BR0505032 โครงการการพัฒนา
มาตรฐานวชิาชีพของ
บคุลากรส าหรบัการ
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ
ในทอ้งถ่ิน

 - มาตรฐานวชิาชพีของบุคลากรการท่องเที่ยว
เชงิสุขภาพเพื่อยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรและเพิ่มขดีความสามารถในการ
แขง่ขนัของการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพในท้องถิน่
 - แนวทางการพฒันาก าลังคนในภาคการ
ท่องเที่ยวเชงิสุขภาพด้วยมาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏบิัติงาน และ
มาตรฐานการปฏบิัติตน

1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

                3,348,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS4  -

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505033 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจ าป ี
2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,086,779,300          โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505034 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่ ประจ าป ี
2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1,759,871,800          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505035 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่เพ่ือรองรบั
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก 
EEC ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 55,925,000              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1/MS2/MS3

๑๓๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505036 โครงการผลิตบณัฑิต
พันธุ์ใหม่เพ่ือรองรบั
การพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวนัออก 
EEC ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถานประกอบการที่
เพิ่มพนูสมรรถนะและผู้ที่ต้องการเรียนรู้
สมรรถนะและทักษะเพิ่มเติม
2) จ านวนนักศึกษาบัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่มี
ศักยภาพ มีสมรรถนะและทักษะที่สามารถ
ตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
3) ความพงึพอใจของภาคอตุสาหกรรมที่รับ
บัณฑิตพนัธุใ์หม่ที่ส าเร็จการศึกษาและ
ก าลังคนในสถานประกอบการที่เพิ่มพนู
สมรรถนะเขา้ไปท างาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 127,250,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1/MS2/MS3

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

BR0505037 โครงการพัฒนาทกัษะ
ก าลังคนของประเทศ

1) บัณฑิตและแรงงานได้รับการพฒันาทักษะ
ที่ตรงตามความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
และภาคบริการ
2) สถาบันอดุมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนียบัตรต้นแบบในการพฒันาทักษะที่
เกดิจากความร่วมมือระหวา่ง
ภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการ และ
สถาบันอดุมศึกษา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 950,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

หน่วยงานทีร่ว่มโครงการ
มหาวทิยาลัเชียงใหม่
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบรุี
มหาวทิยาลัยบรูพา
มหาวทิยาลัยขอนแก่น
ผู้ประกอบการธุรกิจสือ่สารโทรคมนาคม
 เช่น AIS, True, DTAC

BR0505038 1 ตุลาคม 2564 - 30 
กนัยายน 2565

          1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS1, MS2, MS3  -โครงการยกระดบั 
SMEs ไทยสูเศรษฐกิจ
ดจิทิลัดว้ยคลาวด์
เทคโนโลยี
วตัถุประสงค์
- เพ่ือยกระดบัทกัษะ
ดจิทิลัครัง้ใหญ ่ใหกั้บ 
SMEs และ Startup 
(Reskill/Upskill/News
kill)
ปรบัเปลีย่นเปนธุรกิจ
ดจิทิลั เพียงพอใหมี
ความสามารถในการแข
งขันในเศรษฐกิจและ
สังคมดจิทิลัระดบั
นานาชาติ
- เพ่ือพัฒนาชวย SMEs
 มีความรู ทกัษะ 
ประสบการณ ในการ
ประยกุตใชเทคโนโลยี
การค านวณกลุมเมฆ 
(Cloud Computing)
 ตามหลักเศรษฐกิจแบ
งปน ทัง้ Marketing 
4.0, Industry 4.0, 
Smart Food and 
Farming และ Cloud
 Computing 
สามารถลดคาใชจาย
ในการขาย การตลาด 
การบรหิารจดัการโลจิ
สตกิส หวงโซอุปทาน 
และบรกิารหลังการขาย
'- เพ่ือพัฒนาแพลตฟอร
มดจิติอล ส าหรบั 
SMEs ธุรกิจออนไลนต
าง ๆ และซอฟตแวร
ประยกุต เปนกลมุแข
งขันบนอินเทอรเน็ต 
(Virtual Cluster) ใน
การท าธุรกิจในระบบ
นิเวศดจิทิลับนอินเทอร
เน็ต

กลุม่เปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 50,000 คน ใน 
4 กลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธรุกจิบริการ (ธรุกจิท่องเที่ยว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 4.0 
(Industrial 4.0)
3.กลุ่มธรุกจิเกษตรอาหาร (Smart Farmer)
4.กลุ่มธรุกจิอตุสาหกรรมซอร์ฟแวร์ (Cloud 
Programming)
ผลลัพธ์
- บุคลากรใน SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ได้รับการ Reskill/Upskill/New
 Skills ปรับเปล่ียนเป็นธรุกจิดิจิทัลและ
สามารถแขง่ขนัในเศรษฐกจิมดิจิทัล
- โครงการธรุกจิ (ด้านการขาย การตลาด 
การบริหารจัดการ ห่วงโซ่อปุทาน โลจีสติกส์ 
และบริการหลังการขาย) ที่สามารถน าขึน้ใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs ธรุกจิ
ต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแขง่ขนับนอนิเทอร์เน็ต 
Virtual Cluster จ านวนไม่ต่ ากวา่ 10  
แพลตฟอร์ม  และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธรุกจิออนไลน์ต่อเชือ่ม
กบัระบบนิเวศดิจิทัลบนอนิเทอร์เน็ต สามารถ
เขา้ถงึผู้บริโภคโดยตรงผ่านอนิเทอร์เน็ต (Peer
 to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเป็นธรุกจิดิจิทัล มี
ความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดไทย 
อาเซียน จีน และนานาชาติ บนอนิเทอร์เน็ต
ในการฟื้นตัวทางเศรษฐกจิหลังวกิฤติโควดิ-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
ในการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยกีาร Cloud 
Computing ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธภิาพ ประสิทธผิล ความรวดเร็วและ
ต้นทุนค่าใชจ้่ายต่ าสามารถแขง่ขนัได้ในระดับ
นานาชาติบนอนิเทอร์เน็ต
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มดิจิตอล/กลุ่ม
แขง่ขนั SMEs บนอนิเทอร์เน็ตส าหรับ SMEs 
ธรุกจิต่างๆและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ในการท า
ธรุกจิในระบบนิเวศดิจิทัลบนอนิเทอร์เน็ต เกดิ
เป็นคลัสเตอร์กลุ่มแขง่ขนัร่วมกบัหน่วยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพื่อสร้างนวตักรรม

๑๓๓



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑๓๔



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

6. ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม

 BR0601 เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ปา่ไม้ใหไ้ด้ตาม
เปา้หมาย

1.ทรัพยากรปา่ไม้และที่ดินปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกันและถูกบกุรุกลดลง
2.บริหารจดัการพื้นทีปา่ไม้ใหม้ีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น
3.พื้นที่เปา้หมายได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
4.ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

22 โครงการ / 12 
หน่วยงาน

     3,818,133,200 19 โครงการ / 6 
หน่วยงาน

     5,086,623,800 การบรูณาการเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และปอ้งกันการสูญเสียทรัพยากรสัตวป์า่
 และการแก้ไขปญัหาพิพาทระหวา่งลิง
ปา่กับมนุษย์ / องค์การสวนสัตวแ์หง่
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

         30,000,000

 BR0602 การบริหารจดัการเขตทางทะเล และ
ชายฝ่ังรายจงัหวดั

1.มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจงัหวดัทางทะเล
2.การจดัท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง
3.บรรจเุร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตร
การศึกษา

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          5,744,100 1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

13,624,800         1.โครงการขับเคล่ือนการสร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเลของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล ไปสู่การ
เรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดของ
กระทรวงศึกษาธกิาร / 
กระทรวงศึกษาธกิาร
2.โครงการขับเคล่ือนการบรรจขุอบเขต
เนื้อหา วชิาเขตทางทะเล และการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา / 
กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ 
วจิยั และนวตักรรม

4,727,160          

 BR0603 การบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน

1 โครงการ / 1 
หน่วยงาน

          1,300,000 - - 257,480,000       

 BR0604 ปฏรูิประบบการบริหารจดัการเขต
ควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษ
มาบตาพุด

1.จดัการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐาน
2.ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

13 โครงการ / 7 
หน่วยงาน

13,000,000         16 โครงการ / 9 
หน่วยงาน

23,058,000         1.โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบ
บ าบดัน้ าเสียในพืน้ทีเ่ขตควบคุมมลพษิจังหวัด
ระยอง (พืน้ทีจ่ัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง)
 / องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดระยอง
2.โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสียเทศบาล
ต าบลบา้นฉาง / องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 
และเทศบำลต ำบลบำ้นฉำง
3.โครงการปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพระบบ
รวบรวมน้ าเสียเทศบาลเมืองมาบตาพดุ / 
องค์กำรจัดกำรน  ำเสียและเทศบำลเมอืงมำบ
ตำพุด
4.โครงการศึกษาความเหมาะสมในการ
พจิารณาประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิทกุ
พืน้ที ่(น าร่องเขตควบคุมมลพษิมาบตาพดุ) 
(ทส.) / ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ : เปน็โครงการทีไ่ม่ได้ด าเนินการ แต่
 ทส. พจิารณาเหน็ว่าควรจะด าเนินการเพือ่ให้
บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม

1,384,000,000     

หน่วยปอ้งกันและพัฒนำปำ่ไม้สูงเนิน
1.กิจกรรมก่อสร้างฝายผสมผสานชะลอ
ความชุ่มชื่น
2.กิจกรรมปลูกปา่ฟื้นฟูสภาพปา่เส่ือม
โทรม
อบต.ดำ่นขุนทด
3.ขุดลองบงึถนนหกัน้อย
กรมทรัพยำกรน  ำ
4.ขุดลอกบงึถนนหกัใหญ่
โครงกำรชลประทำนนครรำชสีมำ
5.ระบบระบายน้ าหว้ยคลองแค พรัอม
อาคารประกอบ
6.อาคารบงัคับน้ าคลองแคเหนือ พร้อม
อาคารประกอบ
7.ระบบระบายน้ าล าหว้ยสามบาท พร้อม
อาคารประกอบ เขตต าบลกุดพิมาน
8.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลบา้นเก่า
9.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร ตอนบน
พร้อมอาคารประกอบ เขตต าบลหนอง
บวัตะเกียด
10.ระบบระบายน้ าล าเชียงไกร กม.
118+400 - 123+000 เปน็ช่วง ๆ พร้อม
อาคารประกอบความยาว 3.5 กิโลเมตร
11.ระบบระบายน้ าล าหว้ยสามบาท 
พร้อมอาคารประกอบเขตต าบลหนอง
กราด
12.ขุดลอกอ่างเก็บน้ าหว้ยซับประดู่

1.เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือท้องถิ่น 
เพิ่มศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อใหชุ้มชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูล
ในการวเิคราะหใ์หเ้ข้าใจปญัหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทุนน้ า
และการใช้อย่างสมดุล เน้นใหชุ้มชนเปน็เจา้ของน้ ามากกวา่การเปน็ผู้ใช้น้ า 
และมีระบบพี่เล้ียงที่ช่วยใหค้ าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส 
สามารถพัฒนาทักษะด้านการจดัการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและ
นวตักรรม    
2.แต่งต้ังคณะท างานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคล่ือนก าหนด
แผนงานการปฏรูปการบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอก
เขตชลประทาน    
3.ด าเนินการบริหารจดัการในชุมชนที่เหมาะสมกับภมูิสังคมตามแนว
พระราชด าริบริหารจดัการน้ า ดิน ปา่ และพลังงานอย่างบรูณาการ เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้ า ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่ม
พื้นที่ปา่ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน 
รวมทั้งบริหารจดัการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพ
อากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคา
ผลิตผลทางการเกษตรผันผวน    
4.ด าเนินการบริหารจดัการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่าย
การบริหารจดัการน้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เชื่อมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่าง
เปน็ระบบในพื้นที่เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่
บรรลุวตัถุประสงค์

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๓๕



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศ

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่า่ไมใ้หไ้ดต้ามเปา้หมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมปา่ไม้  -  องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

 - กรมอุทยานแหง่ชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏริปูทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรพัยากรน้ า *- กรมทีด่นิ

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กรมทรพัยากรทางธรณี  - กรมการค้าภายในกระทรวงพณชิย์

 - องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้  - กรมธนารกัษ์

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์  - กรมสรรพากร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.๓ (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยุดยั้งและปอ้งกันการท าลายทรพัยากรปา่ไมใ้นทีด่นิปา่ไมข้องรฐัทกุรปูแบบอย่างมปีระสิทธิภาพ
2. ปา่อนุรกัษ์ ปา่เศรษฐกิจ ปา่ชมุชน และพ้ืนทีส่ีเขยีวในเขตเมอืงและชมุชนมจี านวนเพ่ิมขึน้
3. จัดระเบยีบและแก้ไขปญัหาความขดัแย้งเก่ียวกับการครอบครองหรอืใชป้ระโยชน์ทีด่นิปา่ไมข้องรฐัทกุประเภทอย่างเหมาะสม
และเปน็ธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลิตผลจากปา่ไมแ้ละสมนุไพรและการบรกิารของระบบนิเวศปา่ไมม้อัีตราการขยายตวัเพ่ิมขึน้อย่างเหมาะสม

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

 - กระทรวงการคลัง  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร)

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

ทรัพยากรปา่ไม้และทีด่ินปา่ไม้ของรัฐ ได้รับการปอ้งกันและถูกบกุรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไม้ถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

บริหารจัดการพ้ืนทปีา่ไม้ใหม้ีประสิทธภิาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ทีป่่าไม่ได้รับการจดัการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

พ้ืนทีเ่ปา้หมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อยา่งยัง่ยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษไ์ด้รับการฟืน้ฟดููแลอย่างเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพิม่และพฒันาป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีสี่เขียว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศปา่ไม้ในเชิงเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไม้เพิม่ขึ้น ม.ค. 64 - ต.ค. 66

มีกลไล/เคร่ืองมือทีเ่อือ้ต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS3,4 MS1,2 

๑๓๖



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

กรมปา่ไม้ BR0601X01 โครงการปอ้งกัน
รักษาปา่ พัฒนาและ
เพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว
 - ปอ้งกันรักษาปา่ 
พัฒนา และเพ่ิม
พ้ืนทีส่ีเขียว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 15,000 
ไร่
3) ปลูกป่าทัว่ไปตามมาตรา 25 จ านวน 
1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ทีป่่าเอกชน 
จ านวน 10,000 ไร่
5) จดัต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จดัท าแผนการจดัการแบ่งเขตบริเวณ
การใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่าชุมชน 6,000 
ป่าชุมชน
7) จดัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่ขตป่าสงวน
แหง่ชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X02 กิจกรรมศูนยข์้อมูล
และเตือนภยัพิบตัิ
ในพ้ืนทีป่า่อนุรักษ์

มีฐานข้อมูลสถานภาพทรัพยากร
ป่าไม้ใกล้เวลาจริง (Near real time) 
และมีการใช้ประโยชน์ฐานข้อมูล 
สถานภาพทรัพยากรป่าไม้ฯ ในการ
ก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไม้ไม่ใหม้ีการบุกรุกท าลายอย่างมี
ประสิทธภิาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.2

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏริูป
ระบบลาดตระเวน
พ้ืนทีอ่นุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พฒันาและขยายผลระบบลาดตระเวน
เชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ทุกกลุ่ม
ป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195,460,700

267,698,800

 เงินนอก
งบประมาณ/เงินได้

แหล่งรายได้อืน่

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X04 โครงรักษาความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กิจกรรมปอ้งกัน
ไม้พะยงูและไม้มีค่า 

พืน้ทีป่่าอนุรักษท์ีม่ีไม้พะยูงและไม้มีค่า 
จ านวน 38 พืน้ที ่ได้รับการคุ้มครอง
ป้องกนัอย่างเข้มข้น

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณ
ในปี 2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X05 โครงรักษาความ
มัน่คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
   - กิจกรรมปอ้งกัน
รักษาปา่แบบบรูณา
การ

หน่วยงานได้รับการจดัต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการคุ้มครองพืน้ทีป่่า
อนุรักษ ์จ านวน 15 หน่วย 25 จดุ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 308,103,100

1,782,965,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนาและ
ขยายผลพ้ืนทีกั่นชน
รอบเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปา่

1) ส่งเสริมเล้ียงววัในพืน้ทีจ่ ากดัรอบป่าภู
เขียว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลดการ
พึง่พงิป่ารอบป่าภเูขียว
3) ขยายผลไปยังพืน้ทีป่่าอนุรักษอ์ืน่

ต.ค. 63 - ก.ย. 6๕         272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS1 1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพ่ิม
ประสิทธภิาพการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และ
ปอ้งกันทรัพยากร
ปา่ชายเลน

อตัราการลดลงของพืน้ทีป่่าไม้และการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ไม่มากกวา่ปีกอ่น
หน้าและมีแนวโน้มลดลง

ได้รับงบ 64         143,391,300 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1 1.3.3

BR0601X08  โครงการส่งเสริม
การสร้างการเติบโต
อยา่งยัง่ยนืจาก
ความหลาก หลาย
ทางชีวภาพ 

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4

๑๓๗



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

*- จัดท าข้อเสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พ้ืนทีก่รรมสิทธิ์ 
Privately 
Protected Areas 
(PPA) และ 
Private-Land 
Conservation 
Areas (PLCA)

จ านวนพืน้ทีสี่เขียวนอกเขตอนุรักษ ์
5,000 ไร่

*- การส ารวจข้อมูล
และแปรค่าความ
สมบรูณ์ของพ้ืนทีส่ี
เขียวนอกเขต
อนุรักษ์ (ชุมชนไม้มี
ค่า-ปา่ครอบครัว)

ข้อมูลความสมบูรณ์ของพืน้ทีสี่เขียวนอก
เขตอนุรักษ ์(ชุมชนไม้มีค่า-ป่าครอบ 
ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือข่ายและการ
บริหารเครือข่าย
พ้ืนทีส่ีเขียวนอก
เขตอนุรักษ์

เครือข่ายและการบริหารเครือข่ายพืน้ทีสี่
เขียวนอกเขตอนุรักษ ์4 ภมูินิเวศ

กรมปา่ไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ินปา่ไม้
อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม
- บริหารจัดการทีด่ิน
ปา่ไม้อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม

1) จดัท าการส ารวจพืน้ทีป่่าไม้ถาวร 
80,880 ไร่
2) จดัหาทีดิ่นท ากนิใหชุ้มชน 200,000 
ไร่
3) จดัระเบียบเพือ่การจดัหาทีดิ่นท ากนิ
ใหชุ้มชน 200,000 ไร่
4) จดัทีดิ่นท ากนิและตรวจสอบติดตาม
หรือสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทีดิ่น 
100,000 ไร่
5) หมูบ่้านได้รับการจดัท าแผนจดัการ
ทีดิ่นป่าไม้ระดับพืน้ที ่800 หมูบ่้าน
6) ร่างกฎกระทรวงทีผ่่านการประชา
พจิารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS2 1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมปา่ไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จัดการทีด่ินปา่ไม้
อยา่งเปน็
ระบบและเปน็ธรรม
- โครงการจ้าง
ส ารวจการ
ครอบครองทีด่ินปา่
สงวนแหง่ชาติ ตาม
มาตรการแก้ไข
ปญัหา
ของ คทช. 

1. ด าเนินการจา้งลูกจา้งผู้ช่วยปฏบิัติงาน
เจา้หน้าทีป่่าไม้ในการส ารวจการ
ครอบครองทิน่ป่าสงวนแหง่ชาติใน
ระดับหมูบ่้าน ตามมาตรการแกไ้ข
ปัญหาของ คทช. จ านวน 8,000 
หมูบ่้าน (จา้งงาน 4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาค
ครัวเรือน โดยการจา้งงานใหเ้กดิรายได้
แกป่ระชาชนในท้องถิ่นทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากสถานการณืการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 283,281,300         โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏบิตัิตามเงื่อนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64 252,500               โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการตรวจสอบ
แปลงทีด่ิน เพ่ือ
ด าเนินการจัดทีด่ิน
ใหชุ้มชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพ้ืนทีป่า่
ชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 18,446,300           โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.3

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  4,500,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1
MS3 MS4

๑๓๘



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

กรมทีด่ิน BR0601X13 โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ิน
สาธารณประโยชน์
ทีม่ีการบกุรุกเพ่ือ
ขจัดความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

1. สามารถด าเนินการรังวดัวางผังเขต
การครอบครองทีดิ่นสาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครัวเรือน 
2. สามารถจดัท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและเหมาะสม
กบัสภาพพืน้ทีใ่หป้ระชาชนได้รับความ
สะดวกเพิม่ขึ้นในการคมนาคมและ
ขนส่งผลิตผลออกจากพืน้ทีต่ลอดจน
เป็นแหล่งน้ าในการอปุโภค บริโภค โดย
กอ่สร้างถนนลูกรังรวม 84.10 กโิลเมตร
 และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

พ.ย. 63 - ก.ย. 64           55,389,500  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2
MS3

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X14  - โครงการฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่า่อนุรักษ์ 
(ลุม่น้ า) ระยะที ่1 

ปลูกป่าฟืน้ฟปู่าต้นน้ าทีเ่ส่ือมโทรมใน
พืน้ทีป่่าอนุรักษ ์เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่าไม้ใหไ้ด้
 ร้อยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3 1.4.1

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X15  - กิจกรรมแก้ไข
ปญัหาทีด่ินในพ้ืนที่
อนุรักษ์

จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความขัดแย้ง
เกีย่วกบัการครอบครองหรือใช้
ประโยชน์ทีดิ่นป่าไม้ของรัฐทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พืน้ที ่จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวดัและจดัท าเคร่ืองหมายแนว
เขตบริหารเพือ่การอนุรักษ ์จ านวน 
13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหารจดัการ
พืน้ที ่จ านวน 3,273,726 ไร่

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

265,353,300

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS2 1.6.2

กรมอุทยานแหง่ชาติ สัตว์ปา่ และ
พันธุ์พืช

BR0601X16  - กิจกรรมฟ้ืนฟู
พ้ืนทีป่า่อนุรักษ์ที่
เสือ่มสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟพูืน้ทีป่่าอนุรักษท์ี่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟโูครงสร้าง
ระบบนิเวศต้นน้ า ปลูกป่าไม้ใช้สอยและ
ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เป้าหมายปี
 2564 จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 ถึง
ก.ย. 64

ต.ค. 64 ถึง
ก.ย. 65

 216,956,100

1,045,886,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3 1.4.1

องค์การอุตสาหกรรมปา่ไม้ BR0601X17  - ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ทีข่อง
เกษตรกร ทัง้ในทีดิ่นกรรมสิทธิ์-สิทธิ
ครอบครองทัว่ไป เป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
16,000 ไร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64           77,747,800  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3.3
MS4

1.4.2

และเป้าหมายส่งเสริมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน 20,375 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65           87,735,700  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 อนุรักษ์และพัฒนา
มรดกธรณีวิทยา
และอุทยานธรณีใน
พ้ืนทีป่า่นันทนาการ

แหล่งธรณีวทิยาประเภทถ้ า มรดกธรณี
และอทุยานธรณีในพืน้ทีป่่านันทนาการ
ได้รับการอนุรักษ ์ส่งเสริม สนับสนุน 
และพฒันาเป็นฐานพฒันาเศรษฐกจิ
ชุมชน และท้องถิ่น

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65           68,698,600  
โครงการทีไ่ด้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่
ขอ) จ านวน 6 แหง่
 สนับสนุนโครงการ
พลิกฟ้ืนผืนปา่ บา้น
แม่ขอ หมูท่ี ่11 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

 โครงการส่งเสริม
ปลูกไม้เศรษฐกิจ
สังคมและ
สิง่แวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื : กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรกร
ปลูกบ ารุงไม้
เศรษฐกิจ

๑๓๙



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

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่
ซา) จ านวน 10 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่ซา 
หมูท่ี ่2 ต าบลแม่นา
จร อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่นา
จร) จ านวน 5 แหง่
 สนับสนุนโครงการ
พลิกฟ้ืนผืนปา่ บา้น
แม่นาจร หมูท่ี ่5 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่แจ่ม (บา้นแม่นา
จรเหนือ) จ านวน 5
 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่นาจร
เหนือ หมูท่ี ่16 
ต าบลแม่นาจร 
อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า  
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้นแจ่ม
น้อย) จ านวน 6 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแจ่มน้อย
 หมูท่ี ่5 ต าบลบา้น
จันทร์ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้น
หนองแดง) จ านวน
 7 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นหนอง
แดง หมูท่ี ่6 ต าบล
บา้นจันทร์ อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

๑๔๐



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

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 ก่อสร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุม่น้ า
แม่ละอุป (บา้นแม่
ละอุป) จ านวน 7 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟ้ืน
ผืนปา่ บา้นแม่ละอุป
 หมูท่ี ่3 ต าบลแจ่ม
หลวง อ าเภอ
กัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจายน้ า 
ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน 
และใช้เป็นแหล่งน้ าส าหรับการปลูกป่า
และส าหรับใช้ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

2565

MS3

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจัดสร้าง
สวนปา่ "เบญจกิต"ิ
 ระยะที ่2 3
(การด าเนินงาน
ก่อสร้างสวนปา่แบง่
ออกเปน็ 2 พ้ืนที)่

ได้พืน้ทีสี่เขียวเพิม่ขึ้น
ประมาณ 259 ไร่

 พ.ย. 63 - ม.ีค. 65         652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS3 1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ และ
แหล่งเรียนรู้ ฟ้ืนฟู
พันธุ์พืชใกล้สูญพันธ์
 พันธุ์พืชทีถู่กคุกคาม

1) พนัธุ์พชืใกล้สูญพนัธุ์หรืออยู่ในภาวะ
คุกคามได้รับการอนุรักษแ์ละคุ้มครอง 
2) พนัธุ์ไม้ทีเ่ส่ียงต่อการสูญพนัธุ์ได้รับ
การฟืน้ฟแูละคืนถิ่นโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64             5,774,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3 1.4.2

ส านักงานการปฏริูปทีด่ิน
เพ่ือเกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏริูปทีด่ิน

พืน้ทีว่นเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่นเพิม่ขึ้น จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี พ.ศ.

 2565

MS3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏรูิป 4 

เพิม่และพฒันาพืน้ที่
สีเขียวในเขตเมือง

และชุมชน

กรมปา่ไม้ BR0601X๒9 โครงการศึกษา
ผลกระทบเก่ียวกับ
การส่งออกไม้สัก
สวนปา่
และไม้พะยงู

เพือ่ศึกษารายละเอยีด
และผลกระทบเกีย่วกบัการส่งออกไม้สัก
สวนป่าและไม้พะยูงอนัเนือ่งมาจากมติ 
ครม.เมือ่วนัที ่11 ม.ค. 2563 เร่ืองการ
ขออนุญาตส่งไม้สักสวนป่าออกจ าหน่าย
ต่างประเทศ และการขอยกเวน้พกิดั
อตัราอากรส่งออก

 ส.ค. 63 - พ.ย. 63 450,000 งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2563

MS4

กรมสรรพากร BR0601X30 มาตรการภาษีเพ่ือ
สนับสนุนโครงการ
ภาคีสนับสนุนปา่
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการ
บริจาคเงินเพือ่สนับสนุนโครงการภาคี
สนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65 -  ไม่ใช้งบประมาณ MS4

องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

BR0601X31 การบรูณาการเพ่ือ
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
และปอ้งกันการ
สูญเสียทรัพยากร
สัตว์ปา่ และการ
แก้ไขปญัหาพิพาท
ระหว่างลิงปา่กับ
มนุษย์

1. สัตวป์่าใกลู้ญพนัธุ์ของประเทศ ได้แก่
 กระทิง สมเสร็จ เสือปลา และพญาแร้ง
 ทีอ่าศัยทัง้ในและนอกถิ่นอาศัยได้รับ
การจดัการอย่างมีประสิทธภิาพ ด้วย
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวตักรรม 
รวมถึงการจดัการแบบบูรณาการ (One 
Plan Approach) เพือ่ป้องกนัการ
สูญเสียทรัพยากรสัตวป์่าของชาติ 
2. มียุทธศาสตร์ต้นแบบส าหรับการ
แกไ้ขปัญหาพพิาทระหวา่งลิงป่ากบัมนุษย์

2564 - 2566 30,000,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 4.1,4.2

กรมการค้าภายใน
กระทรวงพาณิชย์

BR0601X32 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศูนย์
จ าหน่ายสินค้า
เกษตรชุมชน
(Farm Outlet)

มูลค่าการจ าหน่ายและเจรจาธรุกจิ 
Farm Outletเพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 จากปีที่
ผ่านมา

ต.ค.63 - ก.ย.64 10,280,000 ลบ. โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS 4.2

๑๔๑



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

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกิจการคลังและ
กรมศุลกากร)

BR0601X33 โครงการทบทวน
อัตราอากรขาออก
ของสินค้าไม้เพ่ือให้
ไทยสามารถส่งออก
และแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 			

เพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการส่งเสริมการปลูก
ไม้เศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขียว 
สนับสนุนการค้าและพฒันาเศรษฐกจิ
การค้าไม้ทีเ่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้เพิม่ศักยภาพในการแข่งขันกบั
ต่างประเทศ

ภายในกนัยายน
ปี 2564

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๑๔๒



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์)
 - ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา
 - ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
 - กระทรวงศึกษาธกิาร
 - กระทรวงอุดมศึกษาฯ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพกิดัตามร่างแผนที่ฯ

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1) มีความชัดเจนที่เปน็รูปธรรมในการก าหนดเส้นเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด และการก าหนดพ้ืนที่ทางทะเลของแต่ละรายจังหวัดชายทะเล
2) การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

BR0602การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจังหวัด

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

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

การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง ม.ีค.64 - ก.ย.65

22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จงัหวัดและเห็นชอบร่างแผนที่ฯ ร่วมกนั ม.ค.64 - มี.ค.64

รับฟงัความคิดเห็นของผู้เกี่ยวขอ้ง ในการจดัท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญติั มี.ค.64 - ก.ย.65

จดัท าร่างพระราชบัญญติัการก าหนดและปรับปรุงพืน้ที่เขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล พ.ศ. .... มี.ค.64 - ก.ย.65

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

ม.ค.64 - ก.ย.65

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

ให้ความรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กบัส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ที่ ในเขต 22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
** เปา้หมายยอ่ยที่ 2.3 (MS 2.3) เปน็การด าเนินการตามภารกิจปกตขิองหน่วยงาน

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS1,2,3 

๑๔๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ
1.โครงการที่ไดร้ับ

จัดสรรตาม พรบ.64
2.ขอรับจัดสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในป ี65
4.เงินนอก

งบประมาณ/แหล่งเงิน
รายไดอ่ื้น

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย (กรมการ
ปกครอง)

โครงการก าหนด
เขตการปกครอง
ของจงัหวดัทางทะเล

19,368,900          

  1) จดัประชุมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็น
ของคู่จงัหวดั 21 คู่
จงัหวดั

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้ความรู้
เรื่องเขตการ
ปกครองของ
จงัหวดัทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800            

เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

Ms 3.2

  3) จดัท าหลักหมุด
เพ่ือแสดงเขตการ
ปกครองของ
จงัหวดัทางทะเลบน
บก

ธ.ค.64 - ก.ย.65 8,919,000            เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ โครงการขับเคลื่อน
การสร้างองค์ความรู้
เรื่องเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และ
ผลประโยชน์ของ
ชาต ิทางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอน
ในสถานศึกษาสังกัด
ของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160            ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเตมิ

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม

โครงการขับเคลื่อน
การบรรจขุอบเขต
เน้ือหา วชิาเขตทาง
ทะเล และการ
จดัการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษาระดบั
 อุดมศึกษา

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000              ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเตมิ

Ms 3.1 / 3.2

* จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๑๔๔



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส้ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ  - 

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ  -

กรมชลประทำน  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำ  - 

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล  -

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4(MSn)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* 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

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชนในพื นที่นอกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึ่งตนเอง น้ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับพื นที่ใกล้เคียง เชือ่มโยงและฟื้นฟูเส้นทำงน ้ำอย่ำงเปน็ระบบในพื นที่เหนอือ่ำงเก็บน ้ำล้ำเชิง
ไกรและเหนอือ่ำงเก็บน ้ำซับประดู่บรรลุวตัถุประสงค์

ต.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนที่เหมำะสมกับภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำนอย่ำงบรูณำกำร 
เพื่อเพิ่มควำมมัน่คงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิ่มพื นที่ปำ่ด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้ำงรำยได้จำก
ผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำก
สภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผันผวน

ธ.ค. 2564 -ธ.ค. 2565

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที่ เพื่อร่วมกันด้ำเนนิกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพื่อสร้ำงเศรษฐกิจชุมชน
ในพื นที่นอกเขตชลประทำน

ส.ค.-64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นที่น้ำร่องด้ำเนนิกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือทอ้งถิน่ เพิ่มศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพื่อใหชุ้มชนมีเคร่ืองมือ
 และข้อมูลในกำรวเิครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นที่ตนสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อย่ำงสมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของ
น ้ำมำกกวำ่กำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพี่เลี ยงที่ช่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
จัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวตักรรม

ม.ิย.-64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

การสร้าง "ชมุชนเขม้แขง็" ทีสามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน า และน าไปสู่การสร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนทีใ่กล้เคียง เชือ่มโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอยา่งเปน็ระบบในพ้ืนทีเ่หนืออ่างเก็บน้ าล าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0603การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน

MS3 MS2 MS1 MS4 MS3 MS4 MS1,MS2, MS3, MS4 

๑๔๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ดร้บั

จดัสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจดัสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 
(องค์การมหาชน)

โครงกำรจดักำรน ้ำชุมชน
 สู่กำรพัฒนำเกษตรกร
และท้องถิ่นอยำ่งยัง่ยนื 
(พื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ชุมชนบ้ำนหนองจอก ต.
มิตรภำพ อ.สีคิ ว จ.
นครรำชสีมำ
แผนที่ 1 ขุดลอกฟืน้ฟู
ล้ำห้วยคลองนอก 
แผนที่ 2 ซ่อมแซมฝำย 
มข. พร้อมท่อระบำยน ้ำ
แผนที่ 3 กอ่สร้ำงฝำย
หินกอ่
แผนที่ 4 ขุดบ่อหนอง
ผักบุ้งส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นที่ป่ำ

1. บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกับเก็บน ้ำ
ไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
2.  ฟื้นฟูปำ่ต้นน ้ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65             1,300,000 งบ พรบ. 2564 Ms1,Ms2,Ms3,Ms
4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ขุดลอกอ่ำงเก็บน ้ำ
หว้ยซับประดู่

1.บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บกักน ้ำ
ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง  2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมสู้ง
เนิน

กิจกรรมก่อสร้ำงฝำย
ผสมผสำนชะลอ
ควำมชุม่ชืน่

1.บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเก็บกักน ้ำ
ไวใ้ช้ในช่วงฤดูแล้ง 2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบและ
สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65 1,500,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไมสู้ง
เนิน

กิจกรรมปลูกปำ่
ฟื้นฟูสภำพปำ่เส่ือม
โทรม

1.ฟื้นฟูต้นน ้ำ        2.เชือ่มโยงเส้นทำง
น ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำงเปน็ระบบ     
3.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 3,120,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1.เชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ     
2.สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชนหรือ
ทอ้งถิน่เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเอง
ได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

อบต.ด่านขนุทด ขุดลองบงึถนนหกันอ้ย 1.เชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำอย่ำง
เปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 4,860,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

กรมทรัพยากรน้ า ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 50,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำหว้ย
คลองแค พรัอม
อำคำรประกอบ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
 2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 35,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๔๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ
1.โครงการทีไ่ดร้บั

จดัสรรตาม พรบ.64
2.ขอรบัจดัสรรงบกลาง

เพ่ิมเตมิ
3. เสนอขอตัง้

งบประมาณในปี 65
4.เงินนอกงบประมาณ/

แหล่งเงินรายไดอ่ื้น

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการชลประทานนครราชสีมา อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนอื 
พร้อมอำคำรประกอบ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 9,000,000            ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
หว้ยสำมบำท พร้อม
อำคำรประกอบ เขต
ต้ำบลกุดพิมำน

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 20,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
บำ้นเก่ำ

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 37,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขตต้ำบล
หนองบวัตะเกียด

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 22,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

โครงการชลประทานนครราชสีมา ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็ช่วง ๆ
 พร้อมอำคำร
ประกอบ ควำมยำว 
3.5 กิโลเมตร

1.กำรเชือ่มโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่งน ้ำ
อย่ำงเปน็ระบบ
2.กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้ับชุมชน
หรือทอ้งถิน่ เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำด้วย
ตนเองได้อย่ำงยัง่ยืน

ม.ค.64 - ธ.ค.65 15,000,000          ยังไม่ได้งบประมำณ
รองรับขอรับกำร
จัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

Ms2,Ms3,Ms4

หมายเหตุ ทั้งน้ี มโีครงการอ่างเก็บน้ าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต)  ตั้งอยูใ่นเขตต าบลหินดาด อ าเภอด่านขนุทด  และต าบลวังโรงใหญ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III 
ตามแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มพ้ืีนที่รับน้ า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไมร่วมพ้ืนที่รับน้ าฝนเหนืออ่างเก็บน้ าบ้านซับกระจาย มี
พ้ืนที่รับน้ าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมปีริมาณน้ าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจุอ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า เชือ่มโยงเส้นทางน้ าและแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชนหรือท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการน้ าด้วยตนเองได้อย่างยัง่ยืน

๑๔๗



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

ปฏริปูระบบการบรหิารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณเีขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพษิ  - กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 - การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจัดการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอุตสาหกรรมจังหวดัระยอง  - กองบงัคับการต้ารวจภธูรจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจังหวดัระยอง  - ส้านักงานพลังงานจังหวดัระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบรีุ)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดัระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจังหวดัระยอง  - เทศบาลเมืองมาบตาพดุ

 - เทศบาลต้าบลบา้นฉาง

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เป้าหมายย่อยที ่1.6 (MS1.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิหลังจากทีด่ าเนินการแกไ้ขปัญหามลพษิได้ส าเร็จ

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 
แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ลด และขจัดมลพิษทีเ่กินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

BR0604

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

จัดการคุณภาพสิง่แวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ต. 65

ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

ผลการปฏบิัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพษิ ม.ค. 64

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและมาตรการทีไ่ด้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 64

ผลการจดัล าดับความส าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ ม.ค.64

ม.ค. 64

เม.ย. 64

ต.ค. 64

กลไกการด าเนินงานของผู้วา่ราชการจงัหวดัในการก ากบัดูแลการด าเนินการของเจา้พนักงานท้องถิ่น

การเสนอขอต้ังงบประมาณโครงการ / กจิกรรม ของหน่วยงานทีด่ าเนินการตามแผนปฏบิัติการลดและขจดัมลพษิ 

ข้อเสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เกบ็ค่าใช้จา่ย เพือ่ป้องกนัและฟืน้ฟส่ิูงแวดล้อมจากผู้ทีก่อ่มลพษิส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพษิ และวธิกีารใช้งบประมาณทีส่ามารถกลับมาด าเนินการเพือ่ลดและขจดัมลพษิในเขตควบคุมมลพษิ

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพษิทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ร่างมาตรการพเิศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุมมลพษิคงไวใ้นพืน้ที ่แทนประกาศเขตควบคุมมลพษิ ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

MS1.6 MS2.2,2.3 MS2.1 MS1.5 MS1.4 MS1.1,1.2 

๑๔๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง BR0604X01 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวม
และระบบบ าบดัน้ าเสียในพ้ืนทีเ่ขต
ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง (พ้ืนที่
จัดการน้ าเสียเทศบาลนครระยอง)

มีระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้า
เสียทีม่ีประสิทธภิาพ

2564 - 2566 804,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหารจัดการเขต
ควบคุมมลพษิ

องค์การจัดการน้ าเสีย 
และเทศบาลต าบลบา้นฉาง

BR0604X02 โครงการก่อสร้างระบบบ าบดัน้ าเสีย
เทศบาลต าบลบา้นฉาง

มีระบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธภิาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

องค์การจัดการน้ าเสีย 
และเทศบาลเมืองมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธภิาพระบบรวบรวมน้ าเสีย
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

มีระบบรวบรวมน ้า
เสียทีม่ีประสิทธภิาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X04 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสีย
จากโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมระบาย
น ้าเสียเป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4 โครงการที่ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณในปี
 65

ส านักงานสิง่แวดล้อมภาคที ่13 BR0604X06 การก ากับดูแลการจัดการน้ าเสียจาก
อาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสียเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรมใหด้ าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปือ้นสาร VOCs 
ในดินและน้ าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในเขตนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรมใหด้ าเนินการ
แก้ไขปญัหาการปนเปือ้นสาร VOCs 
ในดินและน้ าใต้ดินตามกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ว่าด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน้ าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรมเป็นไป
ตามมาตรฐานที่
ก้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X10 การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
ในนิคมอุตสาหกรรม ใหส้่งกาก
อุตสาหกรรม ทัง้ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่รงงานก าจัด
กากอุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถูกหลัก
วชิาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X11 การก ากับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม
นอกนิคมอุตสาหกรรม ใหส้่งกาก
อุตสาหกรรมทัง้ประเภทอันตราย
และไม่อันตรายเข้าสูโ่รงงานก าจัดกาก
อุตสาหกรรม

โรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคม
อตุสาหกรรมก้าจดั
กากอตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตรายและ
ไม่อนัตรายถูกหลัก
วชิาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแก้ไขปญัหาสาร VOCs ใน
อากาศ

กฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ข
ปัญหาสาร VOCs ใน
อากาศ

2565 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๔๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมโรงงานอุตสาหกรรม BR0604X13 การจัดท ากฎหมายควบคุมการระบาย
ไอสาร VOCs จากการประกอบกิจการ
 ถังเก็บและจากหอเผาทิง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้มีการเสนอ
โครงการจัดท าระบบการรายงาน
สารอินทรียร์ะเหยในกิจกรรมหอเผาทิง้
 ถังกักเก็บ และการซ่อมบ ารุง เพ่ือ
เปน็ระบบรองรับในการรายงานผล 
จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูล 
โดยเปน็ด าเนินการจัดท ากฎหมายและ
จัดท าระบบควบคู่กันไป

กฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs
 จากการประกอบ
กจิการถังเกบ็และ
จากหอเผาทิ งของ
โรงงานอตุสาหกรรม 
โดยมีระบบรายงาน
เพือ่ช่วยในการ
จดัเกบ็ข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล 
และมีการจดัการ
ทางด้านส่ิงแวดล้อม
ต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

การนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0604X14 การก ากับดูแลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศในพ้ืนทีนิ่คมอุตสาหกรรม 
อาท ิทา่เรือ โรงงาน คลังน้ ามัน

แหล่งก้าเนิด VOCs 
ทางอากาศในพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ระยอง

BR0604X15 การก ากับดูแลการระบายสาร VOCs 
ทางอากาศของโรงงานนอกพ้ืนทีนิ่คม
อุตสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

กองบงัคับการต ารวจภธูรจังหวัด
ระยอง

BR0604X16 การก ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง BR0604X17 การก ากับดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพษิ
และสาร VOCs จาก
ยานพาหนะเป็นไป
ตามมาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง BR0604X18 การก าหนดมาตรการและก ากับดูแล
การระบายสาร VOCs จากสถานี
บริการน้ ามัน

สถานีบริการน ้ามัน
ไม่กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.4

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมจังหวัดระยอง

BR0604X19 การก ากับติดตามการแก้ไขปญัหา
มลพิษในพ้ืนทีม่าบตาพุดและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง

การแกไ้ขปัญหา
มลพษิในพื นทีม่าบ
ตาพดุและบริเวณ
ใกล้เคียง จ.ระยอง 
เป็นไปตามแผน 
มาตรการ และ
เป้าหมายทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ.64

เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2

๑๕๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
(บาท)

ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X20 โครงการประเมินผลเพ่ือยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏริูป
ประเทศ

 - ข้อเสนอพื นทีท่ี่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพษิ
 - ข้อเสนอการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพษิ
 - ข้อเสนอมาตรการ
การจดัการ
ส่ิงแวดล้อมทีย่ั่งยืน
ในพื นทีค่วบคุม
มลพษิแทนการ
ประกาศเขตควบคุม
มลพษิ
- ข้อเสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธภิาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพษิ

2565 7,558,000 เสนอขอตั งงบประมาณ
ในปี 65

MS2

ส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

BR0604X21 โครงการศึกษาความเหมาะสม
ในการพิจารณาประกาศยกเลิก
เขตควบคุมมลพิษทกุพ้ืนที ่(น าร่อง
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด) (ทส.)
หมายเหตุ : เปน็โครงการทีไ่ม่ได้
ด าเนินการ แต่ ทส. พิจารณาเหน็ว่า
ควรจะด าเนินการเพ่ือใหบ้รรลุ
เปา้หมายของกิจกรรม

จ้านวน 18 พื นทีเ่ขต
ควบคุมพลพษิ

2565 5,000,000 ขอรับจัดสรรงบกลาง
เพิ่มเติม

MS2

๑๕๑



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสาธารณสุข  

๑๕๒



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และชื่อหน่วยงำน  วงเงนิ
ที่ขอรบัจดัสรร

7. สำธำรณสุข
BR0701 การปฏรูิปการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข รวมถึงโรคระบาด
ระดับชาติและโรคอบุัติใหม่ เพื่อความ
มั่นคงแหง่ชาติด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชื่อมโยง กบักลไกและ
ระบบที่กรมป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั
2.มีแผนบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ
3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจทิัล ที่สามารถแสดง critical information
ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจงัหวดั และระดับประเทศ
4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจดัการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพ
5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจดัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

 5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน

864,779,000
12 โครงการ

จาก 7 หน่วยงาน
322,083,580          

โครงการจดัหาวคัซีน ยา เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา 
กรมควบคุมโรค

7,200,000,000        

BR0702 การปฏรูิปเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลของการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกนั
และดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย

1.นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากบัระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ
สวสัดิการ
2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกนัโรคเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากบัระบบบริการทางการแพทย์
3.การพัฒนาและขยายการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพื้นที่ใน
รูปแบบปฐมภมูิเชิงนวตักรรม
4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ

5 โครงการ
จาก 3 หน่วยงาน 5,734,230

6 โครงการ
จาก 4 หน่วยงาน

43,941,000            4

BR0703 การปฏรูิประบบบริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแลรักษาที่
บ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการ
เตรียมตัวของประชาชนในการเป็น
ผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่บูรณา
การข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชน
4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว
5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวตักรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภมูิ
6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

4 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

1 โครงการ
จาก  หน่วยงาน

8

BR0704 การปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพ
และกองทุนที่เกี่ยวข้องใหม้ีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม  ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจดัการด้านบริการสุขภาพในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ  
2.คนต่างด้าวทุกคนที่เข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกนัสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่างๆ
3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.มีการน าร่องการจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่เขต
สุขภาพ 
5.มีกลไก/ระบบการก ากบัติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกจิกรรมปฏรูิประบบ
หลักประกนัสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

25,464,250.00        - - ไม่มี -

BR0705 การปฏรูิปเขตสุขภาพใหม้ีระบบ
บริหารจดัการแบบบูรณาการ คล่องตัว
 และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหวา่งหน่วยงานและท้องถิ่น

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยี
สุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ที่เร่ิมด าเนินการ
ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ
2.ระบบระเบียนสุขภาพอเิล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกนัสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) ส าหรับ 4 เขต
สุขภาพ
3.ประชาชนรวมทั้งผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ที่ได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น 

: 3 โครงการ

สรุปแผนขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏริปู
ที่ส่งผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๕๓



แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

ทกุจังหวดัสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วนั ก.ย.64 - ธ.ค.65

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 นอ้ยกวา่ร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพื่อการคุ้มครองและเฝ้าระวงัเพิ่มมากขึน้ ก.ย.64 - ธ.ค.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิิทัล ทีส่ามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทัง้ในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศที่สามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงั โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ก.ค.64 - ก.ย.65

จังหวดัที่มีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเชือ่มโยง กับกลไกและระบบที่กรมปอ้งกัน และบรรเทาสา
ธารณภยัมีอยู ่ และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อย่างมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมัน่คงด้าน
สุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม. ม.ค.64 - ก.ย.64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ทีส่อดคล้องเชือ่มโยง กับกลไกและระบบทีก่รมปอ้งกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ , กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสุข

การปฏริูปการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมัน่คง
แห่งชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมัน่คงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมัน่คงแห่งชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดทุ้กภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อยา่งรวดเร็ว เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยัง่ยนื

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ, ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

๑๕๔



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที่ 5.4 (MS5.4)

เปา้หมายย่อยที่ 5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการ
บริหารจัดการวัคซีน

เปา้หมาย : พัฒนาระบบสนบัสนนุการ
บริหารจัดการวคัซีนใหม้ีประสิทธภิาพ
ผลผลิต : มีระบบสนบัสนนุการบริหาร
จัดการวคัซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ ์: 
- การเบกิ-จ่ายวคัซีน เพื่อควบคุมการ
ระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินในระบบ
ลูกโซ่ความเย็นได้รับการแก้ไขเพื่อช่วย
ลดการสูญเสียวคัซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65 1,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.3
ตัวชีว้ัดที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
ห้องปฏบิัติการ ณ 
ชอ่งทางเขา้ออก
ประเทศ

มีการเชือ่มโยงผลการตรวจทาง
หอ้งปฏบิติัการทางสาธารณสุขระหวา่ง
ช่องทางเข้าออกประเทศ สู่ระบบเฝ้า
ระวงัและระบบกักกันโรคได้อย่างรวดเร็ว

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.4
ตัวชีว้ดัที่  6

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาการตรวจวนิฉิัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมัน่คงด้าน
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีกฎหมายวา่ด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวคัซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

* 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

มแีผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความเหน็ชอบจาก 
ครม.

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1-2 MS3.1 
MS3.2 
MS3.3  

MS4.1-4.3  MS5.2-5.3  

MS3,4,5 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1-4.2  
MS4.1-4.2  

MS4.1-4.3  MS1 
MS5.2-5.3  

MS1.1  
MS5.1  
MS5.5 MS5.4 MS3.3 

MS2.1  
MS4 MS3,5 

MS2 MS2.2  

๑๕๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพใน
ภาวะฉกุเฉนิ
2. กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิด้าน
สาธารณสุขที่มี
ความรุนแรงใน
ระดับที่สูง 

เป้าหมาย : ศูนยป์ฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข(PHEOC) 103 แห่ง
1. ในสังกดักรมควบคุมโรค 14 แห่ง( กรม /
สคร/สปคม) 
2. ในสังกดั สป สธ 89 แห่ง(12เขตสุขภาพ 
และ76 จงัหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐานEOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
3.  หลักสูตรการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงในระดับที่สูง
4. Well trained EOC STAFF 
5. แผนปฏิบัติการ (operational plan) และ
แผนเผชิญเหตุ (incident action plan ระดับ
จงัหวัด/เขต/กรม
6. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ ผลลัพธ์ :PHEOC 
มีศักยภาพในการจดัการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขที่มีความรุนแรงใน

ต.ค.64 - ก.ย..65 4,400,000 บาท 
( กรม คร :2,300,00

 บาท
กสธฉ:2,100,00 

บาท )

 

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

ms5.1
ตัวชีว้ดัที่ 6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
กลุม่ พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิัติการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่
ต้องเฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย 

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวงั ปอ้งกัน และ
ควบคุมโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงั 
โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง ฉบบัที่ ...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอของบประมาณ
ในป ี2564-2565

MS2.2
ตัวชีว้ดัที่ 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนกังานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหนว่ยปฏบิติัการ
ควบคุมโรคติดต่อ

ต.ค.64 - ธ.ค.65  1,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชีว้ดัที่ 3

กรมอนามยั 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม ่สร้างไทย 
สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวถิีไทยใหม่ สร้างไทย 
สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวถิีไทยใหม่ 
สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล
การประเมินตามมาตรฐานสุขอนามัย
และอนามัยส่ิงแวดล้อม ของกรมอนามัย
 และจัดเก็บข้อมูลความรอบรู้ด้าน
สุขภาพด้านโรคติดต่ออุบติัใหม่และภยั
สุขภาพ (Health Literacy) ส าหรับ
สถานประกอบการ/สถานที่สาธารณะ 
และประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65  68,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2
ตัวชีว้ดัที่ 3

กรมการแพทย์
ส านักดิจิทัลการแพทย์ 

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหารจัดการ
กรมการแพทย์แนว
ใหมด่้วยระบบดิจิทัล
 (Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์
2. ระบบปรึกษาการแพทย์ทางไกล 
(Tele-Consult) แบบองค์รวม ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal) 
กรมการแพทย์ ระยะที่ 2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบบิ๊กดาต้า (Big data) กรมการ
แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
5.ระบบ Health Data Platform สมุด

ต.ค.64 - ก.ย.65 80,806,080 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชีว้ดัที่ 3

ยกเวน้กิจกรรมที่ 7 ยัง
ไม่มีแหล่งเงิน วงเงิน 
15,000,000 บาท

๑๕๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สุขภาพระดับตติยภมูิแบบองค์รวมใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส 
Covid-19 และ การเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
6. เทคโนโลยีดิจิทลั Medical 
Workstation เพื่อการตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 ผ่าน
ระบบการแพทย์ทางไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย์ (DMS ERP) 
ระยะที่ 2 ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจด้านการวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) ในการต่อสู้กับไวรัส 
COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่หลัง
การแพร่ระบาด (New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบคุคล

(HRIS on cloud) เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนษุย์ในการต่อสู้กับ
ไวรัส COVID-19 และการเปล่ียนผ่านสู่
หลังการแพร่ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU for
 AI Processing) เพื่อรองรับวเิคราะห์
ข้อมูลไวรัส COVID-19 และการเปล่ียน
ผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด (New 
Normal)

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชือ้อุบัติใหม-่
อุบัติซ้ าการ
พัฒนาการป้องกัน
และควบคุมการติด
เชือ้ในโรงพยาบาล 
(Hospital 
infection Control)

1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจายเชือ้จาก
โรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวนิจิฉัย รักษาผู้ปว่ย
โรคติดเชือ้อุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แนวทางการเฝ้าระวงัการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน
การวนิจิฉัยและดูแลรักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกัน/ควบคุมการติดเชือ้ใน
โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3
ตัวชีว้ดัที่ 5

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านักนิเทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทย์ฉกุเฉนิ
ครบวงวรและระบบ
ส่งต่อ

1. มีการติดตามและพัฒนาแผน BCP ใน รพ.
ระดับ A,S และการฝึกซ้อมแผนที่เป็นรูปธรรม
และต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อ
สภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออบุัติใหม่
2.มีการขยายผลการพัฒนาแผน BCP ไปยงั 
รพ.ระดับต่างๆ
3.การให้บริการของโรงพยาบาลไม่หยดุชะงัก
เมื่ออยูใ่นสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออบุัติใหม่
และฟืน้ตัวได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทาง
การแพทยไ์ด้อยา่งทั่วถึงและเท่าเทียม
5. ความแออดัของผู้ป่วยลดลง
6.ผู้ป่วยและเจา้หน้าที่มีความปลอดภัย (2P 
Safety)
7. ลดอตัราการป่วย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย EIDS และ Non EIDS

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2
ตัวชีว้ัดที่ 5

๑๕๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

8.มีการขยายผลการน ารูปแบบระบบ
การกูช้ีพแบบองค์รวม(CLS system 
model) ไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
ส่งต่อในสถานการณ์ EIDs ใหก้ับ
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวฤิตฉุกเฉิน(ทั้งผู้ปว่ย EIDS
 และ Non EIDS) ได้รับการดูแลอย่าง
เหมาะสม เทา่เทยีม ทั่วถึง ทนัเวลา 
ประทบัใจ และปลอดภยัทั้งผู้ใหแ้ละ
ผู้รับริการ (2 P safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การตาย
จากภาวะ วฤิตฉุกเฉินทั้งในผู้ปว่ย EIDS 
และ Non EIDS

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบันชวีวิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์/
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์)

BR0701X10 โครงการเพ่ิม
ศักยภาพ
ห้องปฏบิัติการเพ่ือ
รองรับโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ า
 - กิจกรรมที่ 1 ด้าน
โรคติดเชือ้อุบัติใหม่
อุบัติซ้ า
 - กิจกรรมที่ 2 
ด้านพันธุกรรม
 - กิจกรรมที่ 3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

1.ได้วธิกีารตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
อย่างนอ้ย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติัใหม่
อุบติัซ้ า ใหแ้ก่หอ้งปฏบิติัการเครือข่าย 
อย่างนอ้ย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพันธรุรมเชือ้โรคและมนษุย์ที่
เกีย่วข้องกับการเกิดโรค และมีระบบ
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศของ
พันธรุรมของเชือ้โรคและมนษุย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจการ
ติดเชือ้ COVID-19 และผลิตชุดทดสอบ
เปน็ไปตามมาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และด้าน
 Good Clinical Practice (GCP)
6.มีหอ้งปฏบิติัการชีวนริภยัเพื่อการวิ
นฉิัยและวจิัยเชือ้อันตรายสูง (BSL3)
7.มีศูนย์ทรัพยากรชีวภาพทางการแพทย์ 
(Bio bank)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 63,525,500  บาท 
(งปม. ภาพรวม คก.)
18,525,500 บาท 

(ก.1)
 30,000,000 บาท 

(ก.2)
15,000,00  บาท 

(ก.3)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.5
ตัวชีว้ัดที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูศิาสตร์เพ่ืองาน
สาธารณสุขฉกุเฉนิ

เพื่อสนบัสนนุในการวเิคราะห ์วางแผน 
เฝ้าระวงั และจัดการต่อสถานการณ์
ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยในการสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อเปน็อีกหนึง่
ช่องทางในการช่วยการตัดสินใจ และส่ัง
การต่อภยัพิบติัต่างๆ ที่มีโอกาส
เกิดขึน้ในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3

ตัวชีว้ดัที่ 3

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 
 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะฉกุเฉนิ
ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนย์ปฏบิติัการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และสาธารณสุขในหนว่ยงานระดับ
กระทรวงสาธารณสุข และระดับจังหวดั
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอดนโยบาย
 เชือ่มโยงแผนปฏบิติัการ บริหาร
จัดการทรัพยากรรวมถึงสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานเกีย่วข้อง ตอบสนองต่อโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และภยัสุขภาพด้านอืน่ๆ ได้อย่างทนั
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชีว้ดัที่ 3

ส านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้างความ
มัน่คงด้านยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉกุเฉนิ

1. มีระบบก ากับดูแลการผลิต/น าเข้า
วตัถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตยาและ
เวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากับดูแลผลิตภณัฑ์ยา
และเวชภณัฑ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวงัประสิทธผิล ความ
ปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบที่เอือ้ต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.3
ตัวชีว้ดัที่ 6

๑๕๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X14 โครงการจัดท าแผน
บูรณาการเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
และจัดท าแผน
ปรับปรุงโครงสร้าง
การท างานความ
มัน่คงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉกุเฉนิด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ
โครงสร้างพื้นฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี2564

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1
ตัวชีว้ัดที่ 2,6

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย BR0701X15 โครงการพัฒนาห่วง
โซ่อุปทานชดุ
อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, PPE) 
โดยกลุม่ MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล (ที่ได้
มาตรฐาน) ที่ท าในประเทศไทย 100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถด ารง
อยู ่เพื่อใหส้ามารถน ามาผลิตได้ในเวลา
ฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 ล้าน
บาท มีการจัดซ้ือไป
แล้วประมาณ 120 

ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชีว้ัดที่ 6

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอรม์ดจิทิัลของ
รฐั 
กิจกรรมพัฒนาระบบ
คลาวน์กลางภาครฐั  
(Government Data 
Center and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กับหนว่ยงานภาครัฐ จ านวน 
12,000 VM หรือ 48,000 vCPU และ
รองรับบริการข้อมูลแบบเปดิไม่นอ้ยกวา่
 7 ชุดข้อมูล (Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 845.7631 ล้านบาทโครงการที่ได้รับจดัสรรตาม พรบ . 64 MS 3.1 
ตัวชีว้ดัที่ 3

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X17 โครงการบูรณาการ
ขอ้มลูสถิติและ
สารสนเทศภาครัฐ

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพื้นฐานการจัดการ
ข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือในการการ
แลกเปล่ียนข้อมูล (Data Integration)
1.3 สนบัสนนุการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น Native user authentication 
ระบบโปรแกรมบริหารรายการข้อมูล
หลัก (Master Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพื่อการ
วเิคราะหข์้อมูล (Data Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ (Web 
Portal and Web Services)

1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64 102.6530 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 MS 3.1
ตัวชีว้ดัที่ 3

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม

BR0701X18  โครงการขบัเคลือ่น
การวิเคราะห์และ
บริหารขอ้มลูขนาด
ใหญ่ภาครัฐ

ผลผลิต : 1 หนว่ยงานภาครัฐมีการ
วเิคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพัฒนาด้าน Big 
Data
3. จัดประชุมวชิาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการวเิคราะห์
และบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : 
GBDi)
ตัวชีว้ดั : 1. ใหบ้ริการวเิคราะหข์้อมูล
ด้าน Big Data ภาครัฐ 40 หนว่ยงาน/
โครงการ
2. พัฒนาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวชิาการและนทิรรศการ
ด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการวเิคราะห์
และบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data Institute : 
GBDi) 1 สถาบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.2
ตัวชีว้ดัที่ 3

๑๕๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู

ประเทศ 
(ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มใิชย่า

มรีะบบบริหารจัดการวคัซีน ยา 
เวชภณัฑ์ที่มิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64          7,200,000,000  ขอสนับสนุนงบกลาง
ภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชีว้ดัที่ 6

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉกุเฉนิ 

BR0701X20 โครงการพัฒนา
กลไกการจัดการ
แบบบูรณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิด้าน
การแพทย์และ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการในการ
จัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจดัสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

MS1.1
ตัวชีว้ดัที่ 1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกักกันโรค
- กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉกุเฉนิ

BR0701X21 โครงการพัฒนา
ระบบรับมอื
โรคติดต่ออุบัติใหม ่
อุบัติซ้ าและภยั
สุขภาพ
1. พัฒนาระบบคัด
กรองด่านและชอ่ง
ทางเขา้ออก
ระหว่างประเทศ
2. ยกระดับศูนย์
ปฏบิัติการตอบโต้
ภาวะฉกุเฉนิ
3. พัฒนาศักยภาพ
ทีมสอบสวนควบคุม
โรค
4. พัฒนาระบบ
สถานกักกันแห่งรัฐ

ทมีสอบสวนควบคุมโรค 3,000 ทมี ม.ค. 64 - ก.ย. 64   32,000,000 บาท
ปี 2564 จ านวน 
12,000,000 บาท
ปี 2565 จ านวน 

20,000,000 บาท 

 ได้รับจดัสรรตาม พรบ. 
งบประมาณปี 2564

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS4.1
ตัวชีว้ดัที่ 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๑๖๐



แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การปอ้งกันและ
ดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชนและผู้ปว่ย

กิจกรรมปฏริูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

แผนการปฏริูปประเทศดา้น สาธารณสุข
         1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0702

ผู้ปว่ยและคนวัยท างานที่เสี่ยงกับโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะเบาหวานและความดันโลหติสูง ได้รับบริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึ้น
ด้วยการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพและปอ้งกันโรคเข้ากับการรักษาอย่างเปน็ระบบและต่อเน่ือง

กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ีค.64 - ธ.ค.65

 
 มี.ค.64 - มิ.ย.64

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม, กองนวตักรรมและวจิัย) 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านักโภชนาการ, ส านักส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย์ (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอาย,ุ 
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวสัดิการแรงงาน, กองความ
ปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสาธารณสุขท้องถิ่น)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ที่บรูณาการ
เข้ากับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และสวสัดกิาร

ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

นโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ที่เชื่อมโยงกบัระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
มี 1 โครงการ 4 กิจกรรม      
                    1. โครงการก าหนดนโยบายปอ้งกันควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพในสถานที่ท างาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับหน่วยงานราชการ เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบคุคล
และสวสัดกิาร (ส ำนักงำน กพ.)              
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับสถานประกอบการ เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากร
บคุคลและสวสัดกิาร (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองสวสัดกิำรแรงงำน, กองควำมปลอดภัยแรงงำน )  
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดนโยบายในที่ท างานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เชื่อมโยงกับระบบบริหาร
ทรัพยากรบคุคลและสวสัดกิาร (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.4 กิจกรรม : ประกาศนโยบายในที่ท างาน เชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวสัดกิาร  (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)                            

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

๑๖๑



น าร่องด าเนินงานตามนโยบายในที่ท างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ในที่
ท างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ ่ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ 3 กิจกรรม        
                    1. กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ใน 4 เขตสุขภาพ
 ในสถานที่ท างานภาครัฐ สถานประกอบการและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น (กรมควบคุม
โรค กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                    2. กิจกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ผ่านการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงดา้นสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                    3. โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วยัท างานสุขภาพดใีนสถานประกอบการ (กรมอนำมัย ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ) 
                    4. กิจกรรม : การสัมมนา Chief Health Officer หน่วยงานองค์กรภาครัฐ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชงินวัตกรรม ที่มีการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
มี 1 โครงการ 3 กิจกรรม       
                    1. โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ ์รูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยี
ดจิทิัล และมาตรฐานการบริการการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม  ส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง (กรมควบคุมโรค 
กองโรคไม่ตดิตอ่) 
                        1.1 กิจกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
                        1.2 กิจกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยดีจิทิัล ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง 
                        1.3 กิจกรรม : ทบทวนอยา่งเปน็ระบบ (Systematic review) สถานการณร์ูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวตักรรม ที่มีการใช้เทคโนโลยดีจิทิัล และมาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง

ชดุสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับผู้ป่วยและ
ประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่มีการบูรณาการของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงินดา้นการสร้างเสริมสุขภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบริกำรทุตยิภูมิและตตยิภูมิ)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3) 

การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมเข้ากับ
ระบบบริการทางการแพทย์

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

กลไกและมาตรการเพือ่ส่งเสริม/สนับสนุนการบูรณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกนัโรคเขา้กบัการ
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน
มี 1 กิจกรรม                   
                    1. กิจกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ
 และปอ้งกันโรคบรูณาการเข้ากับการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยคุ 
New Normal (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

 
  

 มี.ค.64 - ก.ย. 64

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น ที่มีการบูรณาการ
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค รวมถงึก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health Officer) ในองค์กร  
มี 1 โครงการ 6 กิจกรรม      
                    1. โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพดา้นการปอ้งกันควบคุมโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรัง และส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ ส าหรับสถานที่ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน  (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.1 กิจกรรม : ประชุมจดัท าแนวทางระดบัชาต ิเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ส าหรับสถานที่ท างานรัฐ เอกชน และท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.2 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท Worker Health Leader ในสถานประกอบการ (กรมควบคุมโรค กองโรค
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                        1.3 กิจกรรม : ก าหนดบทบาท HR ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ในองค์กร
ราชการและท้องถ่ิน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                        1.4 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการเปลี่ยนแปลงดา้นสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน)
                        1.5 กิจกรรม : ก าหนดเน้ือหาเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ ลงในหลักสูตร
การอบรมเจา้หน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัเทคนิคขั้นสูง (กรมสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน กองควำมปลอดภัย
แรงงำน)
                        1.6 กิจกรรม : บรรจเุน้ือหาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ในหลักสูตร
การอบรมพัฒนาสุขภาพ ความปลอดภัยของวยัแรงงาน และจดัท ามาตรฐานคลินิกโรคจากการท างาน (เครือข่ายอาชีวเวชศาสตร)์
 ที่มีการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่ กลุ่มวยัท างาน (กรมกำรแพทย ์โรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี 
กระทรวงสำธำรณสุข)
                                                            
                                    

ม.ค.64-ธ.ค.65

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

มี.ค.64 -  มิ.ย.65

 
ก.ค.64 - ก.ย.64

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65

๑๖๒



ม.ค.64-ธ.ค.65

 

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ก.พ.64 - ก.ย.64

แนวทางการจดัสรรงบประมาณเพิม่เติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนัโรค (P&P) 
มี 1 โครงการ
                    1. โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และบรูณาการกลไกทางการเงินดา้นการสร้างเสริมสุขภาพการปอ้งกันและ
ควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูงในระบบประกันสุขภาพาครัฐ (ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิส ำนักสนับสนุน
ระบบบริกำรทุตยิภูมิและตตยิภูมิ)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

สนับสนุนรูปแบบบริการ (Service Model) เชงินวัตกรรม ที่มีการใชเ้ทคโนโลยดิีจทิัล เพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมในสถานพยาบาล
ภาครัฐ และเอกชน ที่สนับสนุนโดยระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ           
                    1. โครงการพัฒนาตอ่ยอดระบบบริการทางการแพทยด์า้นโรคไม่ตดิตอ่เรื้อรังวถีิใหม่ โดยใช้เทคโนโลยดีจิทิัล เพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมใน 4 ภูมิภาค (กรมกำรแพทย ์สถำบนัเวชศำสตร์สมเดจ็พระสังฆรำชญำณสังวรเพ่ือผู้สูงอำย)ุ

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือดิจติอลเพือ่ชว่ยในการดูแลและป้องกนัโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 
 มี 1 กิจกรรม
                    1. กิจกรรมทบทวนสถานการณน์วตักรรมเทคโนโลยแีละเครื่องมือดจิทิัลเพ่ือช่วยสนับสนุนการดแูลตนเอง การ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ และการปอ้งกันควบคุมโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง (กรมควบคุมโรค กองโรค
ไม่ตดิตอ่)

กลไกและมาตรการเพือ่สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใชอ้ปุกรณ์
ดิจทิัลส่วนบุคคล 
มี 1 กิจกรรม 
                    1. กิจกรรม : จดัท า MOU ร่วมกับกรมการปกครองส่วนท้องถ่ินและส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
(สปสช) เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนในการใช้อุปกรณด์จิทิัล
ส่วนบคุคล และ สถานีสุขภาพดจิทิัล (Digital Health Station) ภายใต้โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital health และ 
platform  เพือ่จดัการลดความเส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.5 (MS2.5)

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จงัหวัด
มี 1 โครงการ       
                     1. โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ส าหรับประชาชนและ
ผู้ปว่ยตน้แบบ 2 จงัหวดั (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3)

น าร่อง เชื่อมโยงขอ้มูลและแลกเปล่ียนขอ้มูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จงัหวัด
มี 1 โครงการ          
                     1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ส าหรับสถานพยาบาล
รัฐตน้แบบ 2 จงัหวดั (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

กลไกและมาตรการในการสนับสนุนสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดิจติอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง  
มี 1 โครงการ     
                    1. โครงการพัฒนากลไกและมาตรการในการสนับสนุนการสร้างนวตักรรม ส าหรับการดแูลสุขภาพประชากรวยั
ท างาน (กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิยั)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3) การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณด์จิทิัลส่วนบคุคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนที่ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวตักรรม

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ต.ค.64 - ก.ย.65

 

ม.ค.64 - ต.ค.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

น าร่องและสนับสนุนการใชน้วัตกรรมเคร่ืองมือดิจติอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต
มี 1 โครงการ 2 กิจกรรม          
                     1. โครงการเพ่ิมสมรรถนะ Smart digital health และ platform  เพ่ือจดัการลดความเสี่ยงดา้นสุขภาพ
ส าหรับประชาชน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                         1.1. กิจกรรมจดัตั้งสถานีสุขภาพดจิทิัล (Digital Health Station) (เครื่องวดัความดนั เครื่องชั่งน้ าหนัก สาย
วดัรอบเอว เครื่องตรวจน้ าตาลในเลือดที่ปลายน้ิว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่องเก็บอุปกรณ์) พร้อมระบบ IoT 
และ Platform ที่เชื่อมโยงรองรับการให้บริการ สถานีสุขภาพดจิทิัลเพ่ือประชาชน (กองโรคไม่ตดิตอ่+อปท. บรูณำกำร) งบ
กองทุนสุขภำพต ำบล
                         1.2 อบรมเจา้หน้าที่ IT และเจา้หน้าที่ดา้นโรคไม่ตดิตอ่ ระดบัโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัต าบล เพ่ือจดัระบบสุขภาพดจิทิอลส าหรับเพ่ิมสมรรถนะประเมินความเสี่ยงดว้ยตนเองของประชาชน และเชื่อมตอ่ข้อมูล
สุขภาพรายบคุคล (Personal Health Record) ที่น าเข้าจากสถานีสุขภาพ เชื่อมกับข้อมูลจากสถานพยาบาลบน national 
cloud platform (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล

ชดุขอ้มูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงขอ้มูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ร่วมกนัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
 มี 2 กิจกรรม         
                     1. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า (Minimum data set of Personal Health Record) เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนระดบัปฐมภูมิระหวา่งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                     2. กิจกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพ่ือการแลกเปลี่ยนระหวา่งผู้ให้บริการ ระดบัปฐมภูมิ ทุตยิภูมิ และตตยิ
ภูมิ โดยเริ่มตน้จาก Standard code เช่น ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

 

พ.ค.63 - มิ.ย.64

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 

มี.ค.64 - มิ.ย.65

๑๖๓



เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.4 (MS4.4) น าร่อง ระบบจดัการขอ้มูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิม่ประสิทธิผลในการดูแล
สุขภาพประชาชนแบบบูรณาการ ในพืน้ที่ต้นแบบ 1 ต าบล 
มี 1 กิจกรรม 
                 1.พฒันาแบบคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบอเิล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกบั 43 แฟม้ ที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อในระดับพืน้ที่ / องค์กร / สถานที่ท างาน (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)

ม.ค.64 - ธ.ค.65

 
  

ก.พ.64 - ก.ย.64

 

ม.ค.65 - ธ.ค.65

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

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรค
ไม่ตดิตอ่

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกนัและลดอนัตรายจากอาหารและสารเคมีที่กอ่ให้เกดิโรคไม่
ติดต่อ  โดยเฉพาะน้ าตาล โซเดียม และสารเคมีอนัตรายที่ใชใ้นภาคการเกษตร
มี 4 โครงการ 2 กิจกรรม             
                 1. โครงการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการก าหนดเพดานปริมาณโซเดยีมในผลิตภัณฑ์อาหารที่เปน็แหล่ง
โซเดยีมสูง (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                 2. โครงการพัฒนานโยบายการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับเดก็ (กรมอนำมัย 
ส ำนักโภชนำกำร) 
                 3. โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากสารเคมีอันตรายที่ใช้
ในภาคการเกษตร 
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                 4. โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย และกฎระเบยีบในการปอ้งกันและลดอันตรายจากผู้ก่อให้เกิดมลพิษ 
(Pollution Tax) (กรมควบคุมโรค กองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม)
                 5. กิจกรรม : ตั้งคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดสถานที่ท างานสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้สุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ปอ้งกันโรคไม่ตดิตอ่
                  (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)
                 6. กิจกรรม : ตั้งคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงเทคโนโลยดีจิทิัล ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย (กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ตดิตอ่)

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการ
ปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

 

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

ต.ค.64 - ธ.ค.65
ต.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค.64 - ธ.ค.65

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนขอ้มูลสุขภาพและคืนขอ้มูลให้กบัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1
 จงัหวัด/เขต
มี 1 โครงการ         
                      1. โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลให้กับประชาชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในเขตสุขภาพ 4 เขต จ านวน 1 จงัหวดั/เขต (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำร
สื่อสำร และกองตรวจรำชกำร)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

ล าดับ เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.5 (MS4.5)

MS4 
MS5 

MS1.3  
MS2.5 

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

MS1.2 
MS1.1 
MS4.1 

MS2.1 
MS2.3 
MS2.4 

MS3.4 
MS4.5 

MS3 
MS2 
MS1 
MS3.3 

MS4.3 

MS5.1 

๑๖๔



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการก าหนดนโยบายป้องกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ
ในสถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ท้องถิ่น
1.1 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับหน่วยงานราชการ เชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ 
(ส านักงาน กพ.)   
1.2 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับสถานประกอบการ เชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลและสวสัดิการ (กรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กองสวสัดิการ
แรงงาน, กองความปลอดภัยแรงงาน )  
1.3 กจิกรรม : ก าหนดนโยบายในทีท่ างาน
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชื่อมโยง
กบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
1.4 กจิกรรม : ประกาศนโยบายในทีท่ างาน 
เชื่อมโยงกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและ
สวสัดิการ                              

หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น 
เข้าร่วมประกาศ
นโยบายป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพในสถานทีท่ างาน

 ม.ีค.64 - ม.ิย.64 500,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.1 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 โครงการจดัท าแนวทางองค์กรสุขภาพด้าน
การป้องกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังและ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
1.1 กจิกรรม : ประชุมจดัท าแนวทาง
ระดับชาติ เร่ืองการสร้างเสริมสุขภาพ ความ
รอบรู้ และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับ
สถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และท้องถิ่น (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.2 กจิกรรม : ก าหนดบทบาท Worker 
Health Leader ในสถานประกอบการ (กรม
ควบคุมโรค กองโรคจากการประกอบอาชีพ
และส่ิงแวดล้อม)
1.3 กจิกรรม : ก าหนดบทบาท HR ด้านสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อในองค์กรราชการและท้องถิ่น (กรม
ควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ)
1.4 กจิกรรม : ก าหนดเนือ้หาหลักสูตรการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรค
ไม่ติดต่อ ในการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง

แนวทางการด าเนินงาน
ขององค์กรลุขภาพ และ
บทบาทของผู้น าองค์กร
สุขภาพ (Chief Health
 Officer)

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 300,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64 (รอปรับ

แผน)

MS1.2 1

ส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
1.5 กจิกรรม : ก าหนดเนือ้หาเร่ืองการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ลงในหลักสูตรการอบรมเจา้หน้าที่
ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิคขั้น
สูง (กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กอง
ความปลอดภัยแรงงาน)
1.6 กจิกรรม : บรรจเุนือ้หาแนวทางการสร้าง
เสริม

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 กจิกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ใน 4 เขตสุขภาพ ในสถานทีท่ างาน
ภาครัฐ สถานประกอบการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้โครงการจดัท า
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการป้องกนัควบคุม
โรคไม่ติดต่อเร้ือรัง และส่งเสริมความรอบรู้
สุขภาพ ส าหรับสถานทีท่ างานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และท้องถิ่น

สถานทีท่ างานภาครัฐ 
สถานประกอบการและ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าร่อง ในการใช้
แนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
 4 เขตสุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น BR0702X04 กจิกรรม : ส่งเสริมการใช้แนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ ผ่านการอบรมพฒันาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ภายใต้โครงการอบรมพฒันา
ศักยภาพผู้น าการเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2565

จ านวนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้ในหน่วยงาน

ก.พ.65 - เม.ย.65 2,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.3 1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๖๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมอนามัย ส านักส่งเสริมสุขภาพ BR0702X05 โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วยัท างาน
สุขภาพดีในสถานประกอบการ

จ านวนสถาน
ประกอบการทีน่ าแนว
ทางการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ 
และป้องกนัโรคไม่ติดต่อ
ไปใช้

ต.ค.64 - ก.ย.65 25,402,730 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 
(4,634,230)

และเสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

(20,768,500)

MS1.3 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X06 กจิกรรม : การสัมมนา Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

 Chief Health Officer
 หน่วยงานองค์กรภาครัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3 1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X07 โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และมาตรฐานการ
บริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
1.1 กจิกรรม : ก าหนดกรอบการทบทวนฯ 
1.2 กจิกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ (Service
 Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง 
1.3 กจิกรรม : ทบทวนอย่างเป็นระบบ 
(Systematic review) สถานการณ์รูปแบบ
บริการ (Service Model) เชิงนวตักรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยีดิจทิัล และมาตรฐานการ
บริการส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

1. กรอบการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล และมาตรฐาน
การบริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิง
นวตักรรม ส าหรับผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหิตสูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ รูปแบบ
บริการ (Service 
Model) เชิงนวตักรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจทิัล และมาตรฐาน
การบริการการ

ม.ีค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กจิกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพคลินิค NCDs
 ให้มีองค์ประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และป้องกนัโรคบูรณา
การเข้ากบัการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการการ
ด าเนินงาน NCD Clinic Plus ยุค New 
Normal

เกณฑ์คุณภาพคลินิค 
NCDs ให้มีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และป้องกนัโรคบูรณา
การเข้ากบัการ
รักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2 2

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ
ส านักสนับสนุนระบบบริการทุติยภูมิและ
ตติยภูมิ

BR0702X09 โครงการพฒันาชุดสิทธปิระโยชน์และบูรณา
การกลไกทางการเงินด้านการสร้างเสริม
สุขภาพการป้องกนัและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูงในระบบประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ

1.ชุดสิทธปิระโยชน์ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกนัโรค ส าหรับ
ผู้ป่วยและประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ทีม่ี
การบูรณาการของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ จ านวน 
1 ชุด
2. แนวทางการจดัสรร
งบประมาณเพิม่เติม
ส าหรับการสร้างเสริม
สุขภาพป้องกนัโรค 
(P&P) ส าหรับประชากร
กลุ่มเส่ียงโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสูง 
จ านวน 1 ชุด

ม.ีค.64 - ก.ย.65  - โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3, MS2.4 2

๑๖๖ 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมการแพทย์ สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ
พระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ

BR0702X10 โครงการพฒันาต่อยอดระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่ โดย
ใช้เทคโนโลยีดิจทิัล เพือ่การปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน 4 ภูมิภาค

1. จ านวนและร้อยละ
ของหน่วยบริการ
สุขภาพทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการ
พฒันาระบบบริการทาง
การแพทย์ด้านโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังวถิีใหม่
2. ประชาชนมีความรอบ
รู้ด้านสุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพทีพ่งึ
ประสงค์และสามารถ
ป้องกนัโรคทีส่ามารถ
ป้องกนัได้

ต.ค.64 - ก.ย. 65                10,085,600 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS2.5 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 กจิกรรมทบทวนสถานการณ์นวตักรรม
เทคโนโลยีและเคร่ืองมือดิจทิัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการ
ป้องกนัควบคุมโรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูง

รายงานสถานการณ์
นวตักรรมเทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือดิจทิัลเพือ่ช่วย
สนับสนุนการดูแลตนเอง
 การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และการป้องกนัควบคุม
โรคเบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1 2

กรมควบคุมโรค กองนวตักรรมและวจิยั BR0702X12 โครงการพฒันากลไกและมาตรการในการ
สนับสนุนการสร้างนวตักรรม ส าหรับการดูแล
สุขภาพประชากรวยัท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบ่มเพาะ
นวตักรรมด้านสุขภาพ
2. มาตรการและระบบ
เฝ้าระวงัโรคและภัย
สุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.64 900,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X13 กจิกรรม : จดัท า MOU ร่วมกบักรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นและส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล 
และ สถานีสุขภาพดิจทิัล (Digital Health 
Station)

บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือจากกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
และส านักสนับสนุน
ระบบบริการสุขภาพ
ชุมชน (สปสช) เพือ่
สนับสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับ
ประชาชนในการใช้
อปุกรณ์ดิจทิัลส่วนบุคคล
 และ สถานีสุขภาพ
ดิจทิัล (Digital Health 
Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS3.3 2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X14 โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart digital 
health และ platform  เพือ่จดัการลดความ
เส่ียงด้านสุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กจิกรรมจดัต้ังสถานีสุขภาพดิจทิัล 
(Digital Health Station) (เคร่ืองวดัความดัน
 เคร่ืองชั่งน้ าหนัก สายวดัรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน้ าตาลในเลือดทีป่ลายนิว้ 
เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอลกอออล์ กล่อง
เกบ็อปุกรณ์) พร้อมระบบ IoT และ Platform
 ทีเ่ชื่อมโยงรองรับการให้บริการ สถานี
สุขภาพดิจทิัลเพือ่ประชาชน (กองโรคไม่
ติดต่อ+อปท. บูรณาการ) งบกองทุนสุขภาพ
ต าบล
1.2 อบรมเจา้หน้าที ่IT และเจา้หน้าทีด้่านโรค
ไม่ติดต่อ ระดับโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพือ่จดัระบบ
สุขภาพดิจทิอลส าหรับเพิม่สมรรถนะประเมิน
ความเส่ียงด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบุคคล (Personal 
Health Record) ทีน่ าเข้าจากสถานีสุขภาพ 
เชื่อมกบัข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform

1. สถานีสุขภาพดิจทิัล 
(Digital Health 
Station) ต้นแบบใน
ชุมชน
2. จงัหวดัมีรายงาน
ประเมินความเส่ียง 
ประเมินความต้องการ
ด้านสุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และก าหนด
นโยบายเร่งด่วนด้าน
ป้องกนัควบคุมโรคไม่
ติดต่อ
3. จงัหวดัด าเนินการ
ระบบสุขภาพดิจทิอล
ส าหรับเพิม่สมรรถนะ
ประเมินความเส่ียงด้วย
ตนเอง

ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอต้ังงบประมาณ

ในปี 65 และ
31,200,000

ขอสนับสนุนงบจาก
กองทุนสุขภาพต าบล)

MS3.4 2

๑๖๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X15 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั้นต่ า (Minimum
 data set of Personal Health Record) 
เพือ่การแลกเปล่ียนระดับปฐมภูมิระหวา่งผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั้นต่ า 
(Minimum data set 
of Personal Health 
Record) เพือ่การ
แลกเปล่ียนระดับปฐม
ภูมิระหวา่งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63                    550,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS4.1 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X16 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่งผู้ให้บริการ ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยเร่ิมต้นจาก 
Standard code ของยาและเวชภัณฑ์ทีม่ิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน เพือ่
การแลกเปล่ียนระหวา่ง
ผู้ให้บริการ ระดับปฐม
ภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

พ.ค.63 - ม.ิย.64 - - MS4.1 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X17 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูล
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 
ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จงัหวดั

แพลตฟอร์มระบบข้อมูล
ดิจทิัลด้านสุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64                50,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.2 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X18  โครงการระบบมาตรฐานและคืนข้อมูล
สุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง
 ส าหรับประชาชนและผู้ป่วยต้นแบบ 2 จงัหวดั

ระบบข้อมูลสุขภาพส่วน
บุคคลแบบดิจทิัล 
(Personal Health 
Record: PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64                20,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.3 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X19 กจิกรรม : พฒันาแบบคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อแบบ
อเิล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงกบั 43 แฟม้ ที่
สนับสนุนการด าเนินงานป้องกนัควบคุมโรคไม่
ติดต่อในระดับพืน้ที ่/ องค์กร / สถานทีท่ างาน
 ภายใต้โครงการพฒันาระบบข้อมูล และการ
ติดตาม ประเมินผลการควบคุมป้องกนัโรคไม่
ติดต่อในประเทศไทย : CCS phase 4

พืน้ทีต้่นแบบ 1 ต าบล ก.พ.64 - ก.ย.64                 1,132,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS4.4 3

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X20 โครงการขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูล
สุขภาพและคืนข้อมูลให้กบัประชาชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพ 4 
เขต จ านวน 1 จงัหวดั/เขต

ขยายผลระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลใน
รูปแบบดิจทิัลบน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวงสาธารณสุข

ต.ค.64 - ม.ิย.65                10,000,000 ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร

งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS4.5 3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X21 โครงการจดัท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่ือง
การก าหนดเพดานปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็นแหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการจดัการ
ปริมาณโซเดียมใน
ผลิตภัณฑ์อาหารทีเ่ป็น
แหล่งโซเดียมสูง 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ยังไม่มีงบประมาณ 
(เสนอพจิารณารับ
จดัสรรเพิม่เติม)

MS5.1 4

กรมอนามัย ส านักโภชนาการ BR0702X22 โครงการพฒันานโยบายการควบคุมการตลาด
อาหารและเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการควบคุม
การตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ ส าหรับเด็ก
 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X23 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกนัและลดอนัตราย
จากสารเคมีอนัตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากสารเคมี
อนัตรายทีใ่ช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

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

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค กองโรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม

BR0702X24 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี กฎหมาย 
และกฎระเบียบในการป้องกนัและลดอนัตราย
จากผู้กอ่ให้เกดิมลพษิ (Pollution Tax)

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการป้องกนัและลด
อนัตรายจากผู้กอ่ให้เกดิ
มลพษิ (Pollution Tax)
 1 เร่ือง

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

MS5.1 4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X25 กจิกรรม : ต้ังคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกดิสถานที่
ท างานสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ป้องกนัโรคไม่
ติดต่อ

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกดิ
สถานทีท่ างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบ
รู้สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ป้องกนัโรคไม่ติดต่อ 
อย่างน้อย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

150,000 บาท 
และ เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65 

๑๖๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุ้ำนที่เก่ียวข้อง

ผลลัพธ/์
ผลผลิต
โครงการ

ตอบ
ตวัชีว้ัดใด

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X26 กจิกรรม : ต้ังคณะท างานจดัท าข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวกสนับสนุนให้เกดิการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจทิัล ส าหรับประชาชน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ป่วย

ข้อเสนอแนะมาตรการ
เชิงบวกสนับสนุนให้เกดิ
การเข้าถึงเทคโนโลยี
ดิจทิัล ส าหรับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และผู้ป่วย อย่างน้อย 1 
เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

๑๖๙



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

(ข้อมูล ณ วนัที ่11 ก.พ. 64)

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธกิาร 

กรมพฒันาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ

ส านักงานประกันสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายย่อยที ่4.3 (MS4.3)

เป้าหมายย่อยที ่4.4 (MS4.4)

เป้าหมายย่อยที ่4.5 (MS4.5)

เป้าหมายย่อยที ่4.6 (MS4.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที ่5.2 (MS5.2) ม.ีค. 64 - ก.ย. 65
รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวตักรรม เพือ่สนับสนุนการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ ใน 4 เขตสุขภาพ อย่างน้อย 3 
รูปแบบ/กลไก

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสุข

ประเทศมรีะบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชมุชนและการดแูลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม 
เพ่ือยกระดบัคุณภาพชวีิตและลดความเหลื่อมล้าในการเขา้ถึงบรกิาร โดยการมสี่วนรว่มของทอ้งถ่ิน

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามยั) 

BR0703
การปฏริปูระบบบรกิารสุขภาพผู้สูงอายุดา้นการบรบิาล การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น/ชมุชน และการดแูลสุขภาพตนเอง
ในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม

กระทรวงสาธารณสุข ส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน) กรมการ
แพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค

เม.ย. - ม.ิย. 64

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายแุบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกบัเครือข่ายระดับพืน้ที ่1 เครือข่าย 

คณะกรรมการบูรณาการการสร้างและบริหารจดัการผู้บริบาลผู้สูงอายุระดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - ม.ิย. 64

เม.ย. - ก.ย. 64

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ 

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ 1 ชุด

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายุทีผ่่านหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละระดับการพ่ึงพา โดยใช้ Digital Platform ทีบ่รูณาการข้อมูลของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกบัระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึง่พา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุและหลักสูตรการเป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุส าหรับนักศึกษาพยาบาลทัว่ประเทศ 2 หลักสูตร เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทักษะเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุ 9,000 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจดัการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ จ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหน่วยงานต่างๆทีม่ีเป้าหมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับปี 2564-2565) 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายุทีผ่่านการฝึกอบรมเป็นผู้บริบาลผู้สูงอายุรวมทัง้ใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเปน็ส่วนหน่ึง
ของระบบสุขภาพปฐมภมูิ

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุแบบผสมผสาน E-learning กบัการฝึกปฏบิัติจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 65เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทักษะและประสบการณ์เป็นผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ระบบ/รูปแบบเชิงนวตักรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุทีบ่้าน/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทีมแพทย์ประจ าครอบครัว อย่างน้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

๑๗๐



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที ่6.1 (MS6.1)

เป้าหมายย่อยที ่6.2 (MS6.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
สร้างและบริหารจัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีบ่รูณาการความร่วมมือ
ระดับชาติและพ้ืนที่

1. คณะกรรมการบูรณา
การการสร้างและ
บริหารจัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ 1 ชดุ
2. เครือขา่ยความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึงเชือ่มโยง
กบัเครือขา่ยระดับพื้นที่ 
1 เครือขา่ย
3. เกณฑ์คุณภาพของ
หลักสูตรและคู่มือการ
สร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชดุ
4. ระบบขอ้มูลกลาง
ของผู้บริบาลผู้สูงอายทุี่
ผ่านหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน
ระดับต่างๆ ทั้งประเทศ 
โดยใช ้Digital 
Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1. - 3.) งปม.ปี 64 
จ านวน 50,000 บาท
(4.) งปม.ปี 65 
จ านวน 1,000,000 
บาท

 (1. - 3.) ปี 64 
โครงการได้รับจดัสรร
ตามพรบ. 64
 (4.) ปี 65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ
จ าเป็น)

MS1.1-1.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายแุละระดับการพ่ึงพา โดย
ใช้ Digital Platform ทีบ่รูณาการ
ข้อมูลของทกุหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

1. ระบบข้อมูลกลาง
ของผู้สูงอายุและ
ระดับการพึง่พา ทัง้
ประเทศ โดยใช้ 
Digital Platform 1 
ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพผู้สูงอายุ
 โดยใช้ Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกบัระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายุและระดับ
การพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65  (1.) - งปม.ปี 65 
จ านวน 1,000,000 
บาท
 (2.) - งปม.ปี 64 
จ านวน 360,000 
บาท
 - งปม.ปี 65 จ านวน
 480,000 บาท

 (1.) ปี 65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ 
(พจิารณาขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ
จ าเป็น)
 (2.) - ปี 64 โครงการ
ได้รับจดัสรรตาม
พรบ. 64
 - ปี 65 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2.1-2.2

ระบบ/รูปแบบเชิงนวตักรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการป้องกนัโรคกบัผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์ดิจทิัล
ส่วนบุคคลและหรืออาสาสมัครในท้องถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

มี.ค. 64 - ก.ย. 65ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสือ่สารส าหรับผู้สูงอายแุบบบรูณาการ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุทีเ่ชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

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

MS1 - 

MS 
1.3 
MS 

MS 
1.1 
MS 

MS 1.4 
MS 2.1 - 
2.2 
MS 3.1  
MS 4.2 - 
4.5  
MS 5.1 - 
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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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) 
ได้รับการฝึกอบรมให้
มีศักยภาพในการ
จดัการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน ใน 4 เขต
สุขภาพ พร้อมคู่มือ
และการประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายแุละหลักสูตรการเปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายสุ าหรับ
นักศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการบริบาล
ผู้สูงอายุและ
หลักสูตรการเป็นผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุส าหรับ
นักศึกษาพยาบาล
ทัว่ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64 -                     โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 5. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอาย ุร้อยละ 20 ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทัว่
ประเทศมีทักษะและ
ประสบการณ์เป็นผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาล
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.2

สภาการพยาบาล BR0703X06 6. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลใหม้ีทกัษะเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ9,000 คน

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาลทัว่
ประเทศมีทักษะเป็น
ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.3

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X07 7. โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ
โดยการร่วมด าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ จ านวน 13,000 คน (จาก
โครงการของหน่วยงานต่างๆทีม่ี
เปา้หมายและงบประมาณแล้ว 
ส าหรับป ี2564-2565)
7.1 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหวา่ง
กระทรวงศึกษาธกิาร และกระทรวง
สาธารณสุข (ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อธัยาศัย) (13,072,900 บาท)
7.2 โครงการพฒันาศักยภาพ
อาสาสมัครพฒันาสังคมและความมัน่คง
ของมนุษย์(เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอาย)ุ 
(กรมกจิการผู้สูงอาย)ุ (11,837,900 บาท)

ผู้บริบาลผู้สูงอายุ 
จ านวน 13,000 คน 
(จากโครงการของ
หน่วยงานต่างๆทีม่ี
เป้าหมายและ
งบประมาณแล้ว 
ส าหรับปี 
2564-2565)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 24,910,800           7.1 ปี 64 โครงการ
ได้รับจดัสรรตาม
พรบ. 64
 7.2 ปี 65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี 65

MS4.4

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X08 8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายใุหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 10,000 คน (ป ี2565)

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายุทีผ่่านการ
ฝึกอบรมเป็นผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทัง้ใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000          ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X09 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ
แบบผสมผสาน E-learning กับการ
ฝึกปฏบิตัิจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกใน
ครอบครัวผู้สูงอายุ
แบบผสมผสาน 
E-learning กบัการ
ฝึกปฏบิัติจริง

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 500,000              ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS4.6
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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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 10. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน  
รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, 
telepharmacy, telenursing, 
video call และระบบบริการของทมี
แพทยป์ระจ าครอบครัว

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวตักรรมการบริบาล
 รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุทีบ่้าน/
ชุมชน  รวมถึงระบบ
บริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, video
 call และระบบ
บริการของทีมแพทย์
ประจ าครอบครัว 
อย่างน้อย 3 ระบบ/
รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS5.1

ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X11 11. โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพ่ือ
สนับสนุนการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิง
นวตักรรม เพือ่
สนับสนุนการบริบาล
 และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายุ ใน 4 เขต
สุขภาพ อย่างน้อย 3
 รูปแบบ/กลไก

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000            เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 12. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุีเ่ข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุทีเ่ชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงาน
ทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึง
ได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform 
กลาง 1 ระบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X13 13. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมในการสือ่สารการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและ
การปอ้งกันโรคกับผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรือ
อาสาสมัครในทอ้งถ่ิน/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวตักรรมในการ
ส่ือสารการสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบรู้
สุขภาพและการ
ป้องกนัโรคกบั
ผู้สูงอายุผ่านอปุกรณ์
ดิจทิัลส่วนบุคคล
และหรืออาสาสมัคร
ในท้องถิ่น/ชุมชน ใน
 4 เขตสุขภาพ 2 
ระบบ/รูปแบบ

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000            ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS6.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านักงานประกันสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทย์ฉุกเฉิน

 -  ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธรุกิจประกันภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  -  สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

มีการน าข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน์ 
โดยมี สปสช.เป็นหน่วยงานหลักในการคืนข้อมูลใหก้บัหน่วยงานบริหารการเงินการคลัง
ของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ สภาพฒันาการเศรษฐกจิฯ)  
หน่วยบริการ และประชาชน

มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ มิย.64-กย.65

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหง่ชาต ิ(สปสช.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ		 มค.64-กย.65 

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข 

การปฏริปูระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้งใหม้คีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทัว่ถึง 
เพียงพอและยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง BR0704
(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่กีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทัว่ถึง เพียงพอ และยั่งยืนดา้นการเงนิการคลัง 
อีกทัง้ส่งผลใหเ้กิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริปูดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายุและเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเรจ็เพ่ิมขึน้  โดยมุง่เน้นการบรูณาการ 8 ระบบทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบรหิารการจ่ายค่าบรกิารสรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บรกิารปฐมภมู ิ(Primary Care), บรกิารดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ทีบ่า้น (Comminity/Home Care), บรกิารผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบรหิารจัดการ รวมทัง้
สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบรกิารรองรบัวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่3. ระบบงบประมาณและกิจกรรม
สรา้งเสรมิสุขภาพและปอ้งกันโรคทีต่อ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ทีบ่า้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบรกิารสุขภาพ 6. ระบบประกัน
สุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบรกิารทีเ่น้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบรกิารอย่างทัว่ถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึน้

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มีมาตรฐานและบริหารจดัการ
ระบบเดียว

โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชุดสิทธปิระโยชน์ทีจ่ าเป็นและกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบเดียวส าหรับทัง้คนไทย
และคนต่างด้าว

มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และเกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ป็นระบบเดียวกนัทัง้รัฐและเอกชน

เม.ย.-ธค.65

 มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ เป็นกลไกขับเคล่ือนการบูรณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอืน่ๆทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์กลไกการจดัหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และกองทุนทีเ่กีย่วข้อง
 เพือ่บุรณาการงบประมาณและกจิกรรม P&P อย่างต่อเนือ่ง

มค.-กย..65

มีการพัฒนาและบรูณาการระบบฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน และระบบ
สวสัดิการรักษาพยาบาลของรัฐอืน่ๆ

มค.-มีค.65

คนต่างด้าวทกุคนทีเ่ข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ เม.ย.64-ธค.65

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับไปยังคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยู่ในประเทศไทย และยัง
ไม่มีระบบประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนัสุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการการ
บริหารจดัการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก ่(1) นักท่องเทีย่ว (2) ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทีไ่ด้รับ
ผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนทีร่อพสูิจน์สถานะและสิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

มีค.-กค.64

๑๗๔



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลังและการบริหาร
จัดการด้านบริการ
สุขภาพในระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1 - MS1.5

(1) จดัต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบูรณา
การระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ ทีบู่รณาการ
เชื่อมโยงเป้าหมาย
และกจิกรรมปฏรูิป
ด้านอืน่ๆ ทัง้การ
จดัการภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ 
และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนการ
สร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทนจาก 3
 กองทุนประกนัสุขภาพภาครัฐและ
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เป็นกลไก
ขับเคล่ือนการบูรณาการระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ใหม้ีความ
สอดคล้องกลมกลืนเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอืน่ๆ ทีร่ะบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบ
ร่วมกนั เช่น กลไกการเงินระยะยาว
ส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ การรวมศูนย์
กลไกการจดัหายาราคาแพง
ระดับประเทศ

มค.64 360,000              MS1.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวข้อง มีค.64-ธค.65

มีรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้ ข้อเสนอในการพฒันา/ขยายผล 
ข้อจ ากดัและปัญหาอปุสรรคในการด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทุก 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand box) ทีใ่ช้การจดับริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) เป็นกลไกบูรณาการการเงิน
การคลังสุขภาพในพืน้ที ่ ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวนัเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการทีบ่้าน (Home chemo, palliative 
care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

มิย.64-กย.65

ระบบหลักประกนัสุขภาพและกองทุนทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนับสนุนงบประมาณเพือ่สนับสนุนเขตสุขภาพระบบบริการทีพ่งึประสงค์

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

MS1.2 
MS1.1 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

MS1.3 MS1.4 
MS3.1 

MS1.5 
MS4.1 
MS4.2 

MS2.1 
MS3.2 
MS5.1 

๑๗๕



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และ
บริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) 
ส าหรับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง มี
มาตรฐานและบริหารจดัการระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักทีจ่ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคน ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ กลไกการเงินการคลังและ
ธรุกรรมการเบิกจา่ย (โดยแยกงบบริการ
ดังกล่าวออกจากงบค่ารักษาพยาบาล
อืน่ๆ) และระบบบริการรองรับ 
โดยเฉพาะบริการปฐมภมูิและการมีหมอ
ประจ าครอบครัว

มีค.-กค.64 600,000              MS1.2

(3) โรคระบาด โรคอบุัติใหม่ มีชุดสิทธิ
ประโยชน์ทีจ่ าเป็นและกลไกการเงินการ
คลัง ภายใต้การบริหารจดัการระบบ
เดียวส าหรับทัง้คนไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบคณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ และ 
สปสช. ท าหน้าทีบ่ริหารจดัการชุดสิทธิ
ประโยชน์หลักทีจ่ าเป็นส าหรับคนไทย
ทุกคนและคนต่างด้าวทีอ่าศัยในประเทศ
ไทย ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จดัการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์ การคัดกรองโรค การรักษา 
กลไกการเงินการคลังและธรุกรรมการ
เบิกจา่ย
     (3.2) มีการก าหนดกลไกตามข้อ 3.1
 ไวใ้น พรบ.ควบคุมโรคฉบับใหม่

กค.-กย.64 100,000              MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอตัรา เง่ือนไข และ
เกณฑ์จา่ยชดเชยค่าบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ป็นระบบเดียวกนั 
ทัง้รัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000            MS1.4

(3) จดัท าข้อเสนอต่อ
 ครม. เพือ่เหน็ชอบ
ให ้สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ
 P&P ร่วมกบั สสส. 
กระทรวงสาธารณสุข
 ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ และ
กองทุนทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่บุรณา
การงบประมาณและ
กจิกรรม P&P อย่าง
ต่อเนือ่ง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. ขยาย
การบูรณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส.
 กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ
 และกองทุนทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บูรณา
การงบประมาณและกจิกรรม P&P 
อย่างต่อเนือ่ง

มค.-กย.65 300,000              MS1.5

(1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบังคับ
ไปยังคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยู่
ในประเทศไทย และยังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนั
สุขภาพภาคบังคับ ครอบคลุมถ้วนหน้า 
การจา่ยสมทบเหมาะสม และบูรณาการ
การบริหารจดัการระบบเดียวหรือ
มาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับ ส าหรับ
คนต่างด้าวทกุคนที่
เข้ามาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ข้ามาประเทศ
ไทย และข้อเสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกีย่วข้องทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทัง้นี ้อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักท่องเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพือ่
พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเข้ามา
ประเทศไทย

(2) พฒันาข้อเสนอ
ชุดสิทธปิระโยชน์
หลักทีจ่ าเป็นส าหรับ
คนไทยทุกคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจดัการระบบ
เดียว

๑๗๖



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.1) นักทอ่งเทีย่ว 
          - สิทธปิระโยชน์: ครอบคลุม
บริการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน/อบุัติเหตุ และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบีย้ประกนั
ตามขอบเขตสิทธปิระโยชน์ทีไ่ด้รับ 
จดัเกบ็โดยหน่วยงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจดัการ: หน่วยงาน
หลักทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ สปสช. ท า
หน้าทีบ่ริหารสิทธปิระโยชน์ การ
เบิกจา่ยค่าบริการและระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000              MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธปิระโยชน์: ครอบคลุม
บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค
 การรักษาพยาบาลทีจ่ าเป็น และ
โรคติดต่อ โรคอบุัติใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลตามขอบเขตสิทธปิระโยชน์
          -  การบริหารจดัการระบบเดียว 
โดย สปสช.ท าหน้าทีเ่ป็นหน่วยงาน
บริหารจดัการสิทธปิระโยชน์ การเงิน
การคลังและการเบิกจา่ยค่าบริการ และ
ระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000              MS2.1

    (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติที่
ได้รับการผ่อนผันใหท้ างานในประเทศ
ไทยชัว่คราว
          - สิทธปิระโยชน์: บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเป็น เช่นเดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบีย้ประกนั 
(ทุกคนต้องซ้ือบัตรประกนัสุขภาพ) 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน 
เป็นหน่วยงานหลักในการจดัเกบ็เบีย้
ประกนั
          - การบริหารจดัการ: มี
หน่วยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย หรือ 
สปสช. เป็นหน่วยงานบริหารธรุกรรม
การเบิกจา่ยและระบบข้อมูล (clearing 
house) และบริหารจดัการสิทธปิระโยชน์

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

   (1.4) คนทีร่อพิสูจน์สถานะและสิทธิ
 (Stateless)
          -  สิทธปิระโยชน์: บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเป็น เช่นเดียวกบัคนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบจาก
รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หน่วยงานหลักในการจดัท าค าขอ
งบประมาณและบริหารจดัการสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจดัการ: สปสช.
เป็นหน่วยงานบริหารธรุกรรมการ
เบิกจา่ยและระบบข้อมูล (clearing 
house)

กค.64-กย.65 100,000              MS2.1

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกันสุขภาพ
ภาคบงัคับ ส าหรับ
คนต่างด้าวทกุคนที่
เข้ามาประเทศไทย
(1) จดัท าภาพพงึ
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ข้ามาประเทศ
ไทย และข้อเสนอ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมอย่าง
กวา้งขวางของผู้มี
ส่วนได้เสียและ
ผู้เกีย่วข้องทุกภาค
ส่วน
(2) ออกแบบระบบ
การบริหารจดัการ
ด้านต่างๆ และ
หน่วยงานรับผิดชอบ
 ทัง้นี ้อาจน าร่องคน
ต่างด้าวบางกลุ่ม เช่น
 นักท่องเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เป็นต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี เพือ่
พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบแนวทาง
การขยายความ
ครอบคลุมการ
ประกนัสุขภาพภาค
บังคับไปยังคนต่าง
ด้าวทีย่ังไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ และ
มอบหมายหน่วยงาน
หลักและหน่วยงาน
สนับสนุนด้านต่างๆ 
ในการบริหารจดัการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบังคับ
ส าหรับคนต่างด้าวที่
เดินทางเข้ามา
ประเทศไทย

๑๗๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มค.-ธค.65 19,904,250        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS3.1 - MS3.2

(1) มีการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
การเบิกจา่ยค่าบริการสาธารณสุขของ
ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 
กองทุน และระบบสวสัดิการ
รักษาพยาบาลของรัฐอืน่ๆ

มค.-มีค.65 12,515,750          MS3.1

(2) มีการน าข้อมูลการเบิกจา่ยค่าบริการ
 รวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
    (2.1) สปสช. เป็นกลไกหลักในการ
จดัระบบคืนข้อมูล เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมาย
น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์
    (2.2) หน่วยงานรัฐทีดู่แลการเงินการ
คลังของประเทศ ได้แก ่
กระทรวงการคลัง ส านักงานงบประมาณ
 สภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ มีการน าข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนและก าหนดนโยบายด้านการ
คลังสุขภาพและอืน่ๆ
    (2.3) หน่วยบริการ มีการน าข้อมูลไป
ใช้ในการติดตามการใหบ้ริการและ
พฒันาบริการเพือ่ประโยชน์การดูแล
ประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูลไปใช้
ในการติดตาม/นัดหมายการรับบริการ

เมย.-ธค.65 7,388,500            MS3.2

เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทัง้ 
Application รองรับ
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ รวมทัง้
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพือ่
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ ค่าใช้จา่ย 
และ/หรือ เพือ่การ
ติดตาม/นัดหมาย
การรักษา เป็นต้น

โดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพป้องกนั
โรค และโรคเร้ือรัง (DM HT)

มิย.64-กย.65 1,400,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS4.1-MS4.2

(1) มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand 
box) ทีใ่ช้การจดับริการแบบเน้นคุณค่า 
(Value-Based Healthcare) เป็นกลไก
บูรณาการการเงินการคลังสุขภาพใน
พืน้ที ่ตัวอย่างเช่น บริการผ่าตัดวนัเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการที่
บ้าน (Home chemo, palliative care)
 บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรค
หอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ใน
เขต เป็นต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000            MS4.1

(2) ระบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทุนทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่าน
กลไกอนุกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
ระดับเขต (อปสข.) ในการสนับสนุน
งบประมาณเพือ่สนับสนุนเขตสุขภาพ
ระบบบริการทีพ่งึประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000              MS4.2

โครงการน ารอ่งการ
จดับรกิารแบบเน้น
คุณค่า (Value-Based
 Healthcare) ในพ้ืนที่
เขตสุขภาพ
(1) จัดท าขอ้เสนอการ
จัดบริการแบบเน้น
คุณค่าโดยใชก้ลไก
การเงินการคลังที่มี
การบูรณาการในพื้นที่
เขตสุขภาพ โดยน าร่อง
ด าเนินการในพื้นที่ที่มี
ความพร้อม 

BR0733X04ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ

โครงการพัฒนา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ และ
การน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
(1) พฒันาและ
บูรณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบิกจา่ยและการใช้
บริการสาธารณสุข
ของระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน 
เพือ่รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
ส าหรับหน่วยบริการ
 ผู้ก าหนดนโยบาย 
กองทุนประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นักวชิาการ/นักวจิยั 
ประชาชน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
(2) พฒันาระบบ

BR0733X03ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ

๑๗๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01ส านักงานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X05 โครงการก ากับ
ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน
กิจกรรมปฏริูป
ระบบหลักประกัน
สุขภาพและกองทนุ
ทีเ่ก่ียวข้อง
(1)  จดัใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากบั
ติดตามประเมินผล
การขับเคล่ือน
กจิกรรมการปฏรูิป
ระบบหลักประกนั
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหน้าการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้
ข้อเสนอในการพฒันา/ขยายผล 
ข้อจ ากดั/ปัญหาอปุสรรคในการ
ด าเนินงาน (ถ้าม)ี ทุก 3 เดือน

มีค.64 - ธค.65 500,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5.1

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๑๗๙



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

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

มูลนิธสิถาบนัวิจัยเศรษฐกิจการ
คลัง และส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองตรวจราชการ 
และกองยทุธศาสตร์และแผนงาน)

BR0705X01 โครงการการจัดท ากลไกการบรูณา
การและการจัดการเขตสุขภาพแบบ
บรูณาการในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพน าร่อง 
(4 เขต)

ข้อเสนอกลไกการ
บริหารจัดการเขต
สุขภาพแบบบรูณา
การ

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000        เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

: สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (สวรส)

MS1 การปฏริปูระบบบรหิาร
จดัการดา้นสุขภาพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบันวจิยัระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนักงำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ
แหง่ชำติ (สช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
 กรมสุขภำพจติ กระทรวงสำธำรณสุข กรมวทิยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยสีุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้าน
ภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ทีเ่ริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอาย ุระบบประกัน
สุขภาพ และกองทนุทีเ่ก่ียวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสุข

ประเทศมเีขตสุขภาพทีม่รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการและ รว่มรบัผิดชอบระหว่างหน่วยงานและทอ้งถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 สามารถท าใหเ้กิดผลส้าเรจ็ในพ้ืนทีต่ามเปา้หมายของการปฏริปูประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไม่
ตดิตอ่ ผู้สูงอายุ ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทนุทีเ่ก่ียวขอ้ง

กระทรวงสาธารณสุข

BR0705การปฏริปูเขตสุขภาพใหม้รีะบบบรหิารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการรว่มรบัผิดชอบดา้นสุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและทอ้งถ่ิน

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

ประชาชนรวมทัง้ผู้สูงอาย ุ4 เขตสุขภาพ ทีไ่ด้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30 ม.ค. 64 - ก.ย. 64

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS2 MS3 
MS1 

๑๘๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0705Xnn)

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

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน และส านักงานเขต
สุขภาพที ่9)

BR0705X02 โครงการศึกษากระบวนการ
ด าเนินงานและการบรรลุผลส าเร็จของ
โครงการส าคัญตามนโยบายการปฏริูป
การบริหารจัดการเขตสุขภาพสูก่าร
เปน็เขตพัฒนาพิเศษด้านสุขภาพ และ
ประเด็นมุง่เน้นของเขตสุขภาพที ่9 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ความส าเร็จในการ
ปฏริูปการบริหาร
จัดการเขตพัฒนา
พิเศษด้านสุขภาพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000          เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น
: แผนงานดา้น
วทิยาศาสตร ์วจิยั และ
นวตักรรมของประเทศ 
(สกสว.) ในความ
รบัผิดชอบของส านัก
วชิาการสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข

MS1 การปฏริปูระบบบรหิาร
จดัการดา้นสุขภาพ

ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (กองยทุธศาสตร์และ
แผนงาน)

BR0705X03 โครงการระเบยีนสุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล เพ่ือการ
วิเคราะหแ์นวโน้มสถานะสุขภาพและ
การวางแผนบริหารจัดการสุขภาพ
ประชาชน (Personal Health 
Record : PHR) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ
น าร่อง

เขตสุขภาพน าร่องมี
ระบบระเบยีน
สุขภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ 
สามารถคืนข้อมูล
ใหป้ระชาชนใช้
ประโยชน์ในการ
จัดการสุขภาพ
ตนเองได้อยา่ง
เหมาะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000        เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

: สถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุข (สวรส)

MS2
MS3

การปฏริปูระบบ
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

สุขภาพ

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๑๘๑ 



 

 

 

 
 
 
 

๘ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๑๘๒



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

๑๘๓



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

๑๘๔



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 

๑๘๕



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

๑๘๖



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

๑๘๗



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, 

๑๘๘



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

๑๘๙



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)

๑๙๐



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

MS3 

MS1.2 
MS1.3  

MS1.3 
MS4.1  

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

MS1 
MS2 
MS4 

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

๑๙๑



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****

๑๙๒



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านสังคม  

๑๙๓



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

9. สังคม
 BR0901 การมีระบบการออมเพือ่สร้างหลักประกัน

รายได้หลังวัยเกษียณทีเ่พยีงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทัง้ในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ .ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 
3. * อยู่ระหว่างรอผลการพจิารณาจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

195 ล้านบาท 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

 ตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ไม่มี  ไม่มี

 BR0902 ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูลทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพืน้ที ่เพือ่ใหส้ามารถจัด
สวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพทีต่รงตามความต้องการของ
กลุ่มเปา้หมาย

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมทีม่ีการบรูณาการใน
ระดับพืน้ที่
2. มีการวิเคราะหข์้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

             30,245,400 5 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

           495,875,440 ไม่มี  ไม่มี

 BR0903 การปฏรูิปการขึ้นทะเบยีนคนพกิาร เพือ่ให้
คนพกิารได้รับสิทธิ สวัสดิการและความ
ช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

1. การก าหนดค านิยาม “คนพกิาร” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิารแหง่ชาติ ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบตัรประจ าตัว คนพกิารฯ พ.ศ. 2556 
เพือ่อ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบตัรประจ าตัวคนพกิาร 
3. การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพกิาร และรายงานสถานการณ์ด้าน
คนพกิาร
4. ระบบฐานข้อมูลคนพกิารสามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐ
ทีเ่กี่ยวข้องได้ ภายในป ี2565

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

              5,000,000 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

             64,101,200 ไม่มี  ไม่มี

 BR0904 การสร้างกลไกทีเ่อื้อใหเ้กิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง

1. มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พฒันา
ศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

- - - - ไม่มี  ไม่มี

 BR0905 การสร้างมูลค่าใหก้ับทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้ับ
ประชาชน

1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีดิ่นแหง่ชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป
และนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกับการเพิม่มูลค่าทีดิ่น ตามทีก่ฎหมาย
อนุญาตใหท้ า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีดิ่น และเร่ิมประเมินมูลค่าทีดิ่นของส านักงานการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเน้นทีดิ่นกรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้
ขายใหก้ับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบญัญัติอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับการจัดทีดิ่นใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ทีเ่กี่ยวข้องกับส านักงาน การปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม เพือ่ใหส้ามารถซ้ือขาย
กรรมสิทธิ์ในทีดิ่นได้
4. เร่ิมปฏบิติัการใหเ้ช่าซ้ือทีดิ่น ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสม
และจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตกลงกับกรมทีดิ่นและธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน

4 โครงการ จาก 4 
หน่วยงาน

             78,271,350 3 โครงการ จาก 3 
หน่วยงาน

             43,387,690 โครงการศึกษาแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์
ให ้บจธ. หรือธนาคารทีดิ่น เปน็หน่วยงานทีท่ า
หน้าทีป่ระเมินราคาทีดิ่นเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ใหแ้ก่ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้ับประชาชน ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดใหป้ระชาชนใช้ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงาน : สถาบนับริหารจัดการธนาคารทีดิ่น
  (องค์การมหาชน) (บจธ.)

 12,000,000
บาท

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๑๙๔



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันรา่ง พ.ร.บ. กบช. เพ่ือให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษียณ
ที่เพียงพอ

รา่ง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 195 (ล้านบาท)  งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี

MS 1 ดา้นสังคม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรบั
กฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรบั
กฎระเบียบ กอช.

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ตามงบประมาณ
ที่ได้รบัจดัสรร

 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2 ดา้นสังคม

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

กระทรวงการคลงั
 - กระทรวงแรงงำน (ส ำนักงำนประกนัสังคม) 
 - กรมกจิกำรผู้สูงอำย ุ(พม.)
 - กองทุนกำรออมแหง่ชำติ (กอช.) 

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสังคม 

BR0901

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสงัคม

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลกัประกันรายไดห้ลงัวยัเกษียณทีเ่พียงพอและครอบคลมุในกลุม่แรงงานทัง้ในและนอกระบบ

ประชาชนมีความมัน่คงดา้นรายไดเ้มือ่ถึงวยัเกษียณอายุ/หลงัพ้นวยัท างาน

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เม.ย.-64
ก.ย.-64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *

มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. กบช.)
ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวฒิุสภา
ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64
ธ.ค.-64
ธ.ค.-65

ธ.ค.-65มีข้อเสนอแนวทางการปรบักฎระเบียบ กอช 

* อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของกองทุน
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. 
เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา

MS1.1 MS1.2 MS1.3 MS1.4,MS2.3 MS2.1,MS2.2 

๑๙๕



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  - ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

 - กระทรวงกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจยัและนวัตกรรม  - กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย ์ - กรุงเทพมหำนคร

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

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

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

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระยะที่
 2

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 2 -

โครงการจา้งเหมา
บรกิารเจา้หน้าที่
จดัเก็บ วิเคราะห์ 
และประมวลผล
ข้อมูล

จ านวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

          1,440,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

โครงการฝึกอบรม
นักจดัการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน การบรหิารการ
จดัเก็บและใช้
ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน

12.9 ล้านครวัเรอืน ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

       413,418,000 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

มีการสื่อสารและบรหิารจดัการข้อมูล ก.ค.-ต.ค. 65
ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ก.ค.-ก.ย. 65
สร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ก.ย.-ต.ค. 65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต.ค.-ธ.ค. 65
แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ ต.ค.-ธ.ค. 65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

ม.ิย.-ก.ค. 65

มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนินงาน ก.พ.-ม.ีค. 64
มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพื้นที่ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเปราะบาง เม.ย.-ธ.ค. 64
มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจดักลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ม.ค.-ก.ค. 65
การวเิคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) โดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ ม.ค.-ม.ิย. 65
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กรมกำรปกครอง กรมกำรพัฒนำชุมชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มีระบบการจดัเก็บข้อมูลและจดัท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการในระดับพ้ืนที่ ม.ค.-ธ.ค. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสงัคม

ผลกัดนัให้มีฐานขอ้มูลทางสงัคมและคลงัความรู้ในระดบัพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจดัสวสัดกิารและสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีที่
ตรงตามความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย BR0902

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

1. ชมุชนมีฐานขอ้มูลกลางระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคสว่นสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มูลในการก าหนดนโยบายและแก้ไขปัญหาทีต่อบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่2. บุคคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลงัขอ้มูล ส าหรับการประกอบอาชพีทีร่วดเร็ว น่าเชือ่ถือ และมีอาชพีเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้ับขอ้มูลทีถู่กตอ้งและสร้างสรรค์

1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

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

๑๙๖



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ 

(ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมการปกครอง โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบูรณา
การ (Tambon 
Smart Team)

จ านวน 7,255 ต าบล ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

    2,701,876,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1
MS 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

โครงการบูรณาการ
ฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือบรหิาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถแสดง
ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูล
ด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) ที่รองรบัการประมวลผล
ข้อมูลที่หลากหลายและปรมิาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

         30,245,400 MS 1 - MS3

โครงการพัฒนา
แพลตฟอรม์บรหิาร
จดัการข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

"เป้าหมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบที่สามารถแสดงผลข้อมูล 
การบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้ในการบรหิาร
จดัการงานบันทึกข้อมูล
2) มีระบบการบรกิารบันทึกข้อมูล
มาตรฐานแบบบูรณาการ ส าหรบัการ
สงเคราะห์แก่กลุ่มเป้าหมาย ด้าน
สวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

         27,294,440 เสนอขอตั้ง
งบประมาณในปี 65

MS 1 - MS3

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอรม์และ
ข้อมูล  เพ่ือเตรยีมข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลไปยงัระบบงานของกรมต่าง ๆ
4) มีระบบการให้บรกิารข้อมูล แก่
ระบบงานอ่ืน ๆ ของหน่วยงานใน
สังกัด พม. และให้บรกิารแก่
หน่วยงานภายนอก
5) มีระบบให้ประชาชนสามารถขอรบั
บรกิารผ่านช่องทางออนไลน์ได"้

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวัตกรรม

โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบ
บูรณาการ (1 ต าบล
 1 มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 3,000
 ต าบล

กุมภาพันธ์ - 
ธันวาคม 2564

   10,629,600,000 เงนินอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงนิได้รายได้อ่ืน

MS 1 - MS 4

ส านักงานสถิติแห่งชาติ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรา้งเสรมิสุขภาพ

โครงการฝึกอบรม
นักจดัการข้อมูล
ระดับท้องถ่ิน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 7,848 แห่ง ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

๑๙๗



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)
เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)
เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn1 การเชือ่มโยงข้อมูล 
การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัรประจ าตัว
คนพิการ ณ สถานพยาบาลและระบบ
บตัรประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000          โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn2 กิจกรรมปฏริูปการ
เข้าถึงสิทธเิพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคพิการ

 - คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธ ิ
สวัสดิการอยา่งทัว่ถึง
 - การเชือ่มโยงข้อมูลสิทธ ิสวัสดิการ
คนพิการกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200        เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

 - กระทรวงสำธำรณสุข - สถำบนัสิรินธรเพือ่กำรฟืน้ฟสูมรรถภำพคนพกิำรแหง่ชำติ  - องค์กรด้ำนคนพกิำร  - กระทรวงมหำดไทย
 - กระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงแรงงำน  - ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ  - ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ -กรมกำรแพทย์

การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
การแกไ้ขการวนิิจฉัย การประเมินความพกิาร ค านิยามใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั
การประเมินความพกิารเชิงประจกัษ์

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ม.ค.64 - ม.ีค.65

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65
ม.ค.64 - ม.ีค.65

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - มี.ค. 65
การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหง่ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการยืน่ค าขอมีบตัร
ประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบตัรประจ าตัวคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบัตรประจ าตัวคนพกิาร ณ สถานพยาบาล
การพฒันาระบบบัตรประจ าตัวคนพกิารแบบอเิล็กทรอนิกส์
ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเชือ่มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวข้องได้ ภายในป ี 2565
การยกเวน้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธ ิสวสัดิการคนพกิารกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

การเชือ่มโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ

การส ารวจคนพกิารทีต่กหล่นโดยอาสาสมัครพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์เชี่ยวชาญด้านคนพกิาร

* 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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0903

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นสังคม

การปฏริปูการขึน้ทะเบยีนคนพิการ เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง

(1) คนพิการทกุคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชือ่มโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อย่างมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครฐัทีเ่ก่ียวขอ้งอย่างทัว่ถึง เพ่ือใหค้นพิการไดร้บัการ
สนับสนุนอย่างรอบดา้น

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ กรมส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ

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

ม.ค.64 - ม.ีค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64
ม.ค.64 - ก.ย.64
ม.ค.64 - ธ.ค.64

ลดเอกสารประกอบการยืนค าขอมีบัตรประจ าตัวคนพกิาร 

Ms1.1/1.2/2.1 
Ms1.3/ 3.1 Ms3.2/ 4.1 

Ms4 
Ms1/ Ms2 

Ms3 Ms 4.2 

๑๙๘



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา

กรมการพฒันาชุมชนกรมการปกครอง

ล าดบั

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

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธข์องโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

BR090401 การจัดท าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มีระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการ
ชมุชนของเทศบาล 
พ.ศ. .... จ านวน 1 
ฉบับ

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

BR090402 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิัติงานด้าน
ชมุชนส าหรบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และส าหรบัคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง

พฤษภาคม 2564 - 
มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : จัดท า
ในรปูแบบ e-book 
โดยไม่ใชง้บประมาณ

MS 3

BR090403 การติดตามผลการจัดตั้งชมุชนและ การ
ด าเนินงานของคณะกรรมการชมุชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แห่ง และ
เมืองพัทยา 1 แห่ง

ตุลาคม 2564 -
ธนัวาคม 2565

MS 4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีระบบการติดตามผลการจดัต้ังชุมชน และผลการด าเนินงานของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65
มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

มีแนวทางการจดัต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิัติของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พฒันาศักยภาพชุมชน พ.ค.-ส.ค. 64
มีคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคู่มือการปฏบิัติงานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ใหม้ีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพ

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

มีกลไกการติดตามผลการจัดตัง้ชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

แกไ้ขระเบียบ กทม. วา่ด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.... ม.ค.-ก.ย. 64

แกไ้ขระเบียบ กทม. วา่ด้วยค่าใช้จา่ยเกีย่วกบัการสนับสนุนการพฒันาชุมชน (ฉบับที ่...) พ.ศ. ..... ม.ค.-ก.ย. 64
มีแนวทางในการจัดตัง้ชุมชนและแนวทางปฏบิตัิของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน พ.ค.64 - ม.ค. 65

ม.ค.-เม.ย. 64

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบียบ และประกาศลงในราชกจิจานุเบกษา เม.ย.-พ.ค. 64

กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ม.ค.-ก.ย. 64

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

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock)

สังคม

การสรา้งกลไกทีเ่อ้ือใหเ้กิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบรหิารจัดการทรพัยากรไดด้ว้ยตนเอง

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ .ศ. .... ม.ค.-พ.ค. 64
จดัท าร่างระเบียบและเสนอคณะกรรมการพจิารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พจิารณาใหข้้อเสนอแนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วาม
เหน็ชอบร่างระเบียบ

Ms1 ML2 MS3 Ms1.1 Ms2.1 MS2.2 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1 Ms1.2 MS4.2 
MS4 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/ผลผลิต/
ผลลัพธข์องโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู

ประเทศ 
(ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน BR090404 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยชมุชน
และกรรมการชมุชน พ.ศ....

แก้ไขระเบียบ กทม. 
ว่าด้วยชมุชนและ
กรรมการชมุชน พ.ศ
.... จ านวน 1 ฉบับ

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

BR090405 การแก้ไขระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการสนับสนุนการพัฒนาชมุชน 
(ฉบับที ่...) พ.ศ. .....

แก้ไขระเบียบ กทม. 
ว่าด้วยค่าใชจ้่าย
เก่ียวกับการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชมุชน (ฉบับที ่...) 
พ.ศ. ..... จ านวน 1 
ฉบับ

มกราคม 2564 - 
กันยายน 2564

MS 2

กรงุเทพมหานคร

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๒๐๐



แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1.ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
ทีด่ินแห่งชาติ (สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขบัเคลื่อน
การด าเนินงานการ
สรา้งมูลค่าทีด่ินทีร่ฐั
จัดให้กับประชาชน

เพ่ือประชาสัมพันธแ์ละก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
กิจกรรมการปฏริปูที ่5 การสรา้งมูลค่า
ให้กับทีด่ินทีร่ฐัจัดให้กับประชาชน คือ 
เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ด้รบัการ
จัดสรรทีด่ินจากรฐั สามารถน าเอกสาร
แสดงสิทธใินทีด่ิน หรอืหนังสือ/เอกสาร 
ให้ใชท้ีด่ินทีไ่ด้รบัจากรฐัไปใชเ้ป็น
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทุนส าหรบั
การประกอบอาชพี

ม.ค. - ธ.ค. 64 งบด าเนินงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั
จัดสรรตาม

พระราชบัญญตัิ
งบประมาณ พ.ศ. 

2564

MS 1  
MS 1.1
MS 1.2

จดัท านโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป และนโยบายจดัทีดิ่นในกฎหมายอืน่ๆ อนัจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่นตามทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ าได้
จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าทีด่ิน และเริ่มประเมินมูลค่าทีด่ินของส านักงานการปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปน็อันดับแรก โดยเน้นทีด่ิน
กรรมสิทธิ์ที ่ส.ป.ก. ได้ขายใหกั้บเอกชนไปแล้ว

ติดตามอนุบญัญัติอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับการจัดทีด่ินใหค้รบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับส านักงาน การปฏริูปทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม 
เพ่ือใหส้ามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีด่ินได้

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนกำรปฏรูิปที่ดินเพือ่เกษตรกรรม  - ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  
- กรมธนำรักษ ์ - กรมที่ดิน  - สถำบนับริหำรจัดกำรธนำคำรที่ดิน (องค์กำรมหำชน)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่ินแหง่ชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่ินปฏริูปและนโยบายจัดทีด่ินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิม
มูลค่าทีด่ิน ตามทีก่ฎหมายอนุญาตใหท้ า

ประชุมหารือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65ศึกษาความเปน็ไปได้ในการตัง้หรือควบรวมองค์กรทีจ่ะช่วยซ้ือขายทีด่ินด้อยค่า สิทธกิารเช่า การเช่าซ้ือ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเสีย่ง 
การใช้ทีด่ินทีร่ัฐใหใ้ช้ใหเ้ช่า หรืออ่ืนๆ ในเชิงพาณิชย์

เริ่มปฏบิตัิการใหเ้ช่าซ้ือทีด่ิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเทา่ทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความตกลงกับกรมทีด่ินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสังคม 
1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ดา้นสังคม

การสรา้งมลูค่าใหกั้บทีด่นิทีร่ฐัจัดใหกั้บประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้บัการจัดสรรทีด่นิจากรฐั สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่นิ หรอืหนังสือ/เอกสารใหใ้ชท้ีด่นิทีไ่ดร้บัจากรฐัไปใชเ้ปน็หลักประกันการเขา้ถึง
แหล่งทนุสาหรบัการประกอบอาชพี

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแหง่ชาต ิ(สคทช.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

MS1.1 MS 1 
- MS2 
- MS3 
- MS4 
- MS4 
 

MS1.2 
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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

BR0905MS5 1.2 โครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานเพ่ือการ
สรา้งมูลค่าทีด่ินทีร่ฐั
จัดให้กับประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการสรา้ง
มูลค่าทุด่ินทีร่ฐัจัดให้กับประชาชนเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมปฏริปูที่
 5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บาท

เสนอของบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565

MS 5

2. ส านักงานการปฏริปูทีด่ินเพ่ือ
เกษตรกรรม

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบรหิาร
จัดการทีด่ินท ากินแก่
เกษตรกรรายยอ่ยแล
ผู้ด้อยโอกาส 
กิจกรรมการศึกษา
ปรบัปรงุกฎหมาย
เก่ียวกับการปฏริปู
ทีด่ินเพือ่เกษตรกร
และประชาชน

เพ่ือให้ได้รา่งพระราชบัญญตัิการปฏริปู
ทีด่ินฉบับใหม่ ทัง้ฉบับทีม่ีความทันสมัย
และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บาท

งบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564

MS 3
MS 4

* 3. กรมส่งเสรมิสหกรณ์ หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

4. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โครงการถอนสภาพ
นิคมสรา้งตนเอง/
จัดท าขอ้มูลรว่มกัน
ระหว่างส่วนกลาง
และนิคมและนิคม
สรา้งตนเอง การ
ตรวจสอบระวางของ
นิคม การ
ประชาสัมพันธ ์การ
ถอนสภาพ

ให้บรรลุตามพระราชบัญญตัิจัดทีด่ินเพ่ือ
ก ารครองชพี พ.ศ. 2511

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,500,000 บาท งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบุ MS

5. กรมทีด่ิน  โครงการบรหิาร
จัดการการใช้
ประโยชน์ในทีด่ิน
สาธารณประโยชน์ทีม่ี
การบุกรกุเพ่ือขจัด
ความยากจนและ
พัฒนาชนบท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564

 1. สามารถด าเนินการรงัวดัวางผังแนวเขต
การครอบครองทีด่นิสาธารณประโยชน์
จ านวน 1,300 แปลง 800 ครวัเรอืน
2. สามารถจดัท าสาธารณปูโภคขัน้พ้ืนฐาน
ตามความจ าเปน็และเหมาะสมกับสภาพพ้ืน
ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวกเพ่ิมขึน้ใน
การคมนาคมและขนส่งผลิตผลออกจาก
พ้ืนทีต่ลอดจนเปน็แหล่งน้ าในการอุปโภค
บรโิภค โดยก่อสรา้งถนนลูกรงั รวม 84.10 
กิโลเมตร และสระน้ า 44,946 ลูกบาศก์เมตร

12 พ.ย. 63 - 30 ก.ย.
 64

 55,389,500
บาท

 เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน

ยทุธศาสตร์
เสรมิสรา้งพลังทาง
สังคม โครงการทีด่ิน
ของรฐัทีจ่ัดให้แก่

ประชาชนทีย่ากจน 
กิจกรรมบรหิาร
จัดการการใช้

ประโยชน์ทีด่ินของรฐั
เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน

ไม่ได้ระบุ MS 
(สามารถจัดท า
สาธารณูปโภคค
ขัน้พ้ืนฐานตาม
ความจ าเป็นและ

เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที ่ให้
ประชาชนได้รบั
ความสะดวก
เพ่ิมขึน้ในการ
คมนาคมและ

ขนส่งผลผลิตออก
จากพ้ืนทีต่ลอดจน
เป็นแหล่งน้ า ใน

การอุปโภค บรโิภค)

๒๐๒



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

6. กรมธนารกัษ์ BR0905MS2 การส ารวจขอ้มูลและ
ปรบัปรงุราคา
ประเมินทีด่ิน ใน
กรงุเทพมหานครและ 
ในภมูิภาค

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

18,002,750 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565

27,887,690
บาท

งบประมาณแผ่นดิน
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

และ พ.ศ. 2565

MS 2

7. สถาบันบรหิารจัดการธนาคารทีด่ิน
  (องค์การมหาชน) (บจธ.)

BR0905MS5 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บาท

ขอรบัจัดสรรงบกลาง
เพ่ิมเติม

แผนปฏริปูประเทศด้าน
สังคม

ประเด็นการปฏริปู 4 
ระบบสรา้งเสรมิชมุชน

เขม้แขง็ กิจกรรม 
ผลักดัน พ.ร.บ. ธนาคาร

ทีด่ิน

8.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

BR0905MS2 การสรา้งแนวทาง
ความรว่มมือระหว่าง
สถาบันทางการเงิน  
ในการปรบัปรงุกลไก
ทีจ่ะท าหน้าทีป่ระเมิน
ราคาทีด่ินทีร่ฐัจัด
ให้กับประชาชน 
ระหว่าง ธ.ก.ส. 
สถาบันบรหิารจัดการ
ธนาคารทีด่ิน  
(องค์การมหาชน) 
และส านักงานการ
ปฏริปูทีด่ินเพ่ือ
เกษตรกรรม

เพ่ือมีองค์กรทีท่ าหน้าทีป่ระเมินราคาทีด่ิน
 รวมทัง้ ประสานความรว่มมือสถาบัน
ทางการเงินหรอืกองทุนเพ่ือให้สินเชือ่ 
และการจัดการหน้ีสิน รวมถึงการติดตาม
หน้ี เพ่ือการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนในการ
ประกอบอาชพีของเกษตรกรและคน
ยากจนทีไ่ด้รบัการจัดสรรทีด่ินจากรฐั

ม.ค. - ธ.ค. 65 งบด าเนินการ MS 2

ศึกษาแนวทาง วิธกีาร
 และหลักเกณฑ์ให้ 
บจธ. หรอืธนาคาร
ทีด่ิน เป็นหน่วยงาน
ทีท่ าหน้าทีป่ระเมิน
ราคาทีด่ินเพ่ือสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทีด่ิน
ทีร่ฐัจัดให้กับ
ประชาชน ในส่วน
ทีด่ินเอกชนทีร่ฐัจัด
ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ตาม
กิจกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการตั้งหรอื
ควบรวมองค์กรที่
จะชว่ยซ้ือขาย
ทีด่ินด้อยค่า สิทธิ
การเชา่ การเชา่ซ้ือ
 โดยการผ่อน
ช าระการประกัน
ความเสี่ยงการใช้
ทีด่ินทีร่ฐัให้ใช ้ให้
เชา่ หรอือ่ืนๆ ใน
เชงิพาณิชย์

เป้าหมาย
1. เพ่ือศึกษาแนวทาง ให้ บจธ. หรอื
ธนาคารทีด่ินรองรบัการเป็นหน่วยงานที่
ท าหน้าทีป่ระเมินร าค าทีด่ินเพ่ือสรา้ง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ทีด่ินทีร่ฐัจัดให้กับ
ประชาชน ในส่วนทีด่ินเอกชนทีร่ฐัจัดให้
ประชาชนใชป้ระโยชน์รปูแบบ การ
บรหิารรและการบังคับหลักประกันตาม
กิจกรรม Big Rock
2. เพ่ือให้ได้รายละเอียด ในการ
ด าเนินการทีเ่ป็นรปูธรรมและสามารรถ
ด าเนินการได้โดยเรว็ อาทิ วิธกีารการ
ประเมินมูลค่าทีด่ินแต่ละประเภท 
หลักเกณฑ์ในการประเมินมูลค่าทีด่ิน 
หลักประกันและความสัมพันธท์าง นิติ
กรรมในรปูแบบต่าง ๆ ระว่างหน่วยงาน
ผู้รบัผิดชอบทีด่ิน ผู้ประเมินมูลค่า แหล่ง
ทุน และประชาชนผู้ได้รบัสิทธ ิใช้
ประโยชน์ในทีด่ินทีร่ฐั จัดให้ ตลอดจน
รปูแบบ การบรหิารรและการบังคับ
หลักประกัน เป็นต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียด
การด าเนินการอยา่ง เป็นรปูธรรม 
2. ระบบในการประเมินราคาทีด่ินเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทีด่ิน ทีร่ฐัจัดให้กับประชาชน 
ทัง้ในส่วนระบบทีด่ินรฐั และเอกชน เพ่ือ
เป็นรปูแบบในการประเมินราคาทีด่ิน
3. จัดเตรยีมความพรอ้มของ บจธ. หรอื
ธนาคารทีด่ินเพ่ือรองรบัการด าเนินงาน
ตามกิจกรรม Big Rock

1. เพ่ือปรบัปรงุฐานขอ้มูล ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานส าหรบัการน าเขา้ระบบ
ประเมินราคาทีด่ิน
2. เพ่ือส ารวจขอ้มูลหน่วยงานทีด่ินทีม่ี
ผลต่อการประเมินราคาทีด่ินและน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาปรบัปรงุหน่วยงาน
ทีด่ินส าหรบัก าหนดหน่วยงานทีด่ิน
เพ่ิมเติมต ามขอ้เท็จจรงิของสภาพพ้ืนทีท่ี่
มีการเปลี่ยนแปลง
3. เพ่ือส ารวจขอ้มูลราคาซ้ือขายทีม่ีผล
ต่อราคาประเมินทีด่ิน และการจัดเก็บฐ า
นขอ้มูลราคาซ้ือขายพ่ือน าไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดราคาหน่วย
ทีด่ินให้สอดคล้องกับขอ้มูลราคาตลาด
4. เพ่ือปรบัปรงุชัน้ขอ้มูลหน่วยทีด่ินและ
ขอ้มูลราคาซ้ือขายให้ครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญตัิการประเมินราคา
ทรพัยส์ินเพ่ือประโยชน์แห่งรฐั พ.ศ. 2562
5. เพ่ือจัดท ารา่งบัญชรีาคาประเมินทีด่ิน
และรา่งแผนทีป่ระกอบการประเมินราคา
ทีด่ินให้ครอบคลุมและเป็นปัจจุบัน

๒๐๓



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

* 9. กรมป่าไม้ หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*10. กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง

หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*11. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หน่วยงานแจ้งว่าไม่มี
โครงการ/กิจกรรม
ด าเนินการที่
เก่ียวขอ้งกับรา่งแผน
ขบัเคลื่อนกิจกรรม
ปฏริปูประเทศด้าน
สังคม กิจจกรรม
ปฏริปูที ่5

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๒๐๔



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านพลังงาน  

๒๐๕



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงิน
ที่ขอรับจัดสรร

BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ 
One-Stop-Service ด้านกจิการไฟฟา้
ที่แท้จริง

1. จดัต้ังเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง
2. ปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือ
กฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง
3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากบักจิการพลังงาน

6 โครงการ/2 
หน่วยงาน

20,000,000            
(ด าเนินการต่อเนื่อง

จากปี 64)
 -  -  -

BR1002 การพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 
2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเป็นปัจจบุัน
3. มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 
4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ที่อยู่ภายใต้
กระทรวงพลังงาน

1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ 5 โครงการ/1 หน่วยงาน 15,058,259             -  -

BR1003 การใช้มาตรการบริษทัจดัการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธรุกจิบริษทัจดัการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง
2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษทัจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ 1 โครงการ/1 หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ  -  -

BR1004 การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการ
เปี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน
และสร้างฐานทางเศรษฐกจิใหม่ (New 
S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอตุสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่า
สูงขึ้นและรองรับอตุสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
2. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

1 โครงการ/1 หน่วยงาน 17,000,000             -  -  -  -

BR1005 ปรับโครงสร้างกจิการไฟฟา้และธรุกจิ
กา๊ซธรรมชาติ เพื่อเพิ่มการแข่งขัน

1. มีแผนพฒันากาลังผลิตไฟฟา้ของประเทศไทย 2022
2. ส่งเสริมกจิการไฟฟา้เพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้ 
3. ส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในธรุกจิกา๊ซธรรมชาติ 8 โครงการ/2 หน่วยงาน 27,390,000            7 โครงการ/3 หน่วยงาน 82,360,000             -  -

10. พลังงำน

สรุปแผนขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัส BR

ชื่อกิจกรรมปฏิรูป
ที่ส่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock)

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๒๐๖



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่1 (Big
 Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกจิการพลังงานแบบจดุเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพือ่ลด
ขั้นตอนและการขออนุญาตจดัต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ โดยปรับปรุง Licensing 
Scheme และปรับปรุงรายการเอกสารการขออนุญาต

- -

1.1 กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและ
ปรับปรุงประเภทใบอนุญาตส าหรับกจิการไฟฟ้าและกจิการกา๊ซธรรมชาติ (Licensing 
Scheme) แบบ OSS

- -

1.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่   
1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการพิจารณาสถานที่ต้ังและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า 
2) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจดัการ
ส่ิงปฏิกลูของโรงไฟฟ้า

- -

1.3 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพือ่รองรับกระบวนการอนุมัติอนุญาตกจิการ
พลังงานแบบ One Stop Service จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่1) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
 กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่เพือ่ประกอบกจิการพลังงาน และ 2) ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กกพ . 
กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองการก ากบั
ดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า

- -

1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน และรับแจง้การประกอบกจิการไฟฟ้า
ส าหรับกจิการไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์ - -

1.5 ส านักงาน กกพ. เร่ิมด าเนินการอนุญาต OSS แบบออนไลน์ได้เอง โดยมีระบบการขอ
อนุญาตออนไลน์ และการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก /น้อย/เท่ากบั 
จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสม

ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบัญญตักิารประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรอืกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ.

ม.ค. - ธ.ค. 64

มีระบบ KPI ส าหรบัการตดิตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ต.ค. 63 - กย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรบักระบวนการอนุมัต ิอนุญาตของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนทีไ่ม่จ าเป็น และปรบักระบวนการอนุมัตโิครงการภาครฐัและเอกชนให้รวดเรว็และมีประสิทธภิาพมากขึ้น อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วย
กระตุน้การลงทุนทางดา้นพลังงานของประเทศ และลดตน้ทุนทีเ่กิดจากการระบบทีไ่ม่มีประสิทธภิาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัตอินุญาตเบ็ดเสรจ็ One-Stop-Service ดา้นกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จรงิ
BR1001

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือ
จา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ . ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

จดัตัง้เป็น One Stop Service อยา่งแท้จรงิ  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 

๒๐๗



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ

ส่งผลตอ่เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณดี าเนินการตามแผน
ปฏิรปู (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวง
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อโครงข่าย
ไฟฟ้าหรือจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ.

- - MS1.2

2.1 ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงานและระบบKPI ติดตาม
ประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD)
2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (ภายใน 
มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกีย่วกบัมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภท
เชื้อเพลิง (ภายใน ก.ย. 64)

ม.ค. - ก.ย. 64 - - MS1.2

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการ
ก าหนดจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานข้อมูล แนวทางการจดัการข้อมูล และก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผล ที่เกีย่วข้องกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน (เม.ย. 
64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการตรวติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน และ
รายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้กบัส านักงาน 
กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต (ก.ค. - ก.ย. 64)
- จดัสัมมนาการใช้ระบบฐานข้อมูลการตรวจติดตาม และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม 
ให้กบัผู้ประกอบกจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า และรายงานผลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - - MS1.2

3. ส านักงาน กกพ. 3. ส านักงาน กกพ. ร่วมกบั กฟน./กฟภ. ก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และ
ติดตามประเมินผลเพือ่อ านวยความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน 
กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือจา่ยไฟฟ้าเข้าระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ผ่าน
เทคโนโลยดิีจทิัล

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1.3

4. การปรับแกไ้ข พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2
4.1 ศึกษาแนวทางการปรับแก ้พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน ให้ส านักงาน กกพ. ออก
ใบอนุญาตได้เอง

- -
MS2

4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน 
พ.ศ. 2550 
 - ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย
 - การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ
 - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิจากกฎหมาย
 - ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการใช้ระบบอนุญาต ระบบ
คณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ และการก าหนดโทษอาญา
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000                 
โครงการที่ได้รับจดัสรร

ตาม พรบ. 64
MS1.1
MS2

4.3 วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่ทบทวนการปรับปรุงแกไ้ข
พระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ .ศ. 2550 ม.ค. - ธ.ค. 65 - -

MS1.1
MS2

5. พพ. 5. ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ .ศ. …
1. พพ.จดัท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ .ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมาย พพ . เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการกล่ันกรองกฎหมายของกระทรวง
พลังงานพิจารณาเห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค.63
เม.ย.63
ก.พ.64

พ.ค.64
ธ.ค.65

- - MS 2

6.1 กกพ. มีหนังสือถึง รมว.พน. เพือ่เสนอ KPI ที่ สกพ 5501/0092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 12 ต.ค. 63 - - MS3

6.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซ่ึงจดัท าระหว่าง กกพ. และ รมว.พน. เมื่อวันที่ 17 
พฤศจกิายน 2563 ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกีย่วข้อง ได้แก่
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  
และ (ร่าง) ระเบียบ กกพ. เร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดล้อมฯ
- จดัท า MoU จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
  - MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เร่ือง แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
และการอืน่เพือ่ประกอบกจิการพลังงาน
  - MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เร่ืองการก ากบัดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย 
และการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ม.ค. - มิ.ย. 64)

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.

2. ส านักงาน กกพ.

4. ส านักงาน กกพ.

๒๐๘



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏริูปประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

สนพ. การจดัต้ังศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ธ.ค.63 - มี.ค.64 ไม่ใชง้บประมาณ ไม่ใชง้บประมาณ MS1

สนพ. การจดัหาเจา้หน้าที่เพือ่ด าเนินการของศูนย ์ (จา้งเหมาบริการ) ต.ค.64 - ธค.65                      540,000 งบประมาณแผ่นดิน MS1

สนพ. โครงการพฒันาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทุนอนุรักษ์ฯ MS1 MS2 MS3

สนพ. โครงการระบบบริหารจดัการขอ้มูลเพือ่ชว่ยวิเคราะห์และแสดงผลใน
ลักษณะ Data Visualization เพือ่รองรับการเป็นศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65 10,033,659 งบประมาณแผ่นดิน MS1 MS2

สนพ. โครงการประชาสัมพนัธ์ สร้างความรู้ความเขา้ใจส าหรับการพฒันา
ศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

สนพ. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนยส์ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65                    4,484,600 งบประมาณแผ่นดิน MS4

ประเด็นปฏิรูป 2 :
การพฒันาศูนยส์ารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศดา้นพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจบุนั

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศดา้นพลังงาน

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนยฯ์  ที่อยู่ภายใตก้ระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแกไ้ขกฎหมายที่ท าให้เขา้ถงึและเชื่อมโยงขอ้มูล

มีขอ้ตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนขอ้มูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาตภิายใตก้ระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาติ BR1002

1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศให้มีความสมบรูณ ์และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่มีการจดัเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับดา้นพลังงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนยส์ารสนเทศพลังงานแห่งชาต ิซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลักในการน าข้อมูลดา้นพลังงานมาวเิคราะห์วจิยัเพ่ือสื่อสารให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งดา้นการ
ตดัสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจดา้นพลังงาน
กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

MS 1 MS 2 
MS 3 

MS 3.1 

๒๐๙



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ยอ่ย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

พพ.
ส่งเสริมการใช้มาตรการธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน ESCO 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

ม.ีค. - ธ.ค. 64 - - MS1

พพ. แนวทางน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นการปฏิรูปที่ 14 
การใช้มาตรการบริษัทจัด

การพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ จ านวนเป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกจิกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบุ ML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏิบัติทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธุรกจิบริษัทจัดการพลังงาน

มีแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)

ม.ีค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจดัการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ ธ.ค. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใช้มาตรการบริษัทจดัการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ BR1003

อาคารควบคุมภาครัฐตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎีกาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใช้พลังงานลง โดยน ากลไกบริษัทจดัการพลังงาน (Energy Service 
Company : ESCO) มาพัฒนาใช้ในการลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธุรกนิบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ิย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบัญชีกลาง (บก.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจดัการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง ธ.ค. 65

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 

๒๑๐



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิน้สุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ (บาท) ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏริปูประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สนพ. โครงการศึกษากรอบแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 4 ใน
พื้นที่ชายฝ่ังงทะเลตะวนัออก และพื้นทีที่มีศักยภาพเพื่อการพฒันา
เศรษฐกจิในอนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                     กองทุนเงินอดุหนุน
สัญญาและสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏรูิป 8 :
การพฒันาปิโตรเคมีระยะที่ 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที ่4 เพ่ือการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสรา้งฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004

สรา้งมูลค่าเพ่ิมจากทรพัยากรปโิตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสรา้งรายไดใ้หกั้บประชาชน พรอ้มกับรองรบัการเปลีย่นผ่านสูร่ะบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน และ
สรา้งอุตสาหกรรมเปา้หมายแหง่อนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปน็กลไกในการขับเคลือ่นประเทศเข้าสู ่Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  (EEC ใหเ้สนอคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นพลังงานทบทวนหน่วยงานเจา้ภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสิทธปิระโยชน์ส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ทส.)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสรมิอุตสาหกรรมแปรรปูพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ทีม่ีมูลค่าสูงขึน้และรองรบัอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏริปูประเทศดา้นพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสรมิการลงทนุปโิตรเคมีระยะที ่4 ในระยะยาว

MS 1 MS 2.1  MS 2 
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1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพือ่ให้บรรลุเป้าหมายของกจิกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้นี ้จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากบั จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกจิกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสม

     ระบ ุML ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่ายให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยีระบบ
ไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟา้และลักษณะความต้องการใช้ไฟฟา้ (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผน
พฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ธ.ค. 65

น ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.) ธ.ค. 65

มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 64

ม.ีค. 65

มีแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบักา๊ซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

ม.ิย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง (สนพ./ส านักงาน กกพ.)

จดัหากา๊ซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกดิการหยุดชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างการแข่งขันกจิการไฟฟา้ของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ก.ย. 65มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

MS 1 
MS 2 
MS 3 

ต.ค. 63 

MS 1.1 MS 1.2 
MS 1.3 

MS 2.1 
MS 3.3 

MS 2.2 
MS 2.4 
MS 3.2 
MS 3.4 
MS 3.5 

MS 2.3 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. สนพ. 1. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟา้ในระยะยาวเพือ่ให้
รองรับความต้องการไฟฟา้ทีเ่กดิขึ้นจาก Disruptive Technology

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64 15,000,000                    กองทุนพฒันาไฟฟา้ MS1.1

2. สนพ. 2. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกบัสภาพการณ์ที่
เปล่ียนแปลง

ต.ค.63 - ก.ย.65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS1.2
 MS1.3

3. สนพ. 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแข่งขันในกจิการไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติ 23 ม.ีค. 63 - ธ.ค. 64 12,390,000                    งบประมาณแผ่นดิน MS2.1

4. ส านักงาน กกพ. 4. การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ 
(ในพืน้ที ่โครงการ ERC Sandbox)
- ส านักงาน กกพ. ร่วมกบัการไฟฟา้ฝ่ายจ าหน่ายจดัท าหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิด
ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟา้ส าหรับ บุคคลทีส่าม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

5. กฟน./กฟภ. 5. จดัท าข้อก าหนดการใช้หรือเชื่อมต่อส าหรับบุคคลทีส่าม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช้ TPA Code ในพืน้ทีโ่ครงการ ERC Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช้ TPA Code ได้กต่็อเมื่อภาคนโยบายมีการทบทวน
โครงสร้างกจิการไฟฟา้ให้สามารถแข่งขันได้และมีตลาดซ้ือขายไฟฟา้แล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.2

6. สนพ. 6. เสนอ กพช. เพือ่พจิารณานโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2564-2568 (นโยบายอตัราค่าไฟฟา้)

ม.ค. 64-ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าไฟฟา้ทีส่อดคล้องกบัแนวนโยบายการ
ก าหนดโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากหนดอตัราค่าไฟฟา้ตามนโยบายอตัราค่า
ไฟฟา้

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ
 - 

MS2.3

7.2 กกพ. เห็นชอบข้อเสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ ภายใน ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมาณ  - MS2.3

8. สนพ. 8. การจดัท าและเสนอ กพช. พจิารณากรอบแนวทางการบูรณาการท างานเพือ่จดัท า
แผนบูรณาการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน 
ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4

9. สนพ./สนง.กกพ. 9. จดัท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ร่วมกบั สนพ. ภายใต้คณะท างานด้านการพฒันาระบบ
โครงข่ายไฟฟา้และโครงสร้างกจิการไฟฟา้ - น าส่งแผนบูรณาการฯ ทีผ่่านความ
เห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกจิการไฟฟา้

10. สนพ. 10. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวข้องกบักา๊ซธรรมชาติ ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS 3.2

11. ชธ. 11. "โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด้านการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
 เพือ่การก ากบัดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการเปิดยื่นขอสิทธิ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย 2 กจิกรรม ได้แก่
1) การจดัท าระบบส ารองข้อมูลการประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานข้อมูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปีงบประมาณ 2565  4,000,000   - MS 3.2 เสนอขอต้ังงบประมาณ ในปี 65

12. ชธ. 12. โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการประเมินสภาพติดต้ัง อปุกรณ์การผลิต 
อปุกรณ์สนับสนุน และทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบกจิการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจ
ทีก่ าลังจะส้ินอายุสัมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65                     78,360,000 งบกลาง MS 3.2

13. สนพ. 13. การน ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกวา่เชื้อเพลิงฟอสซิลมาใช้
สร้างประโยชน์สูงสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.3

14. สนพ. 14. การจดัท าแนวทางส่งเสริมให้เกดิการแข่งขันเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในธรุกจิกา๊ซ
ธรรมชาติ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.4

15. สนพ. 15. มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค 
(Regional LNG Trading Hub)

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ - MS3.5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซธรรมชาติ

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพฒันาก าลังการ
ผลิตไฟฟา้

7. กกพ.

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

๒๑๓



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 

๒๑๔



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

11. กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชนในการต่อต้านการทุจริต
1. องค์กรชุมชนในระดับจงัหวัดเกดิการเชื่อมโยงกลไกในระดับพื้นที่ กลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกีย่วข้อง (อยา่งน้อยจงัหวัดละ 5 เครือข่าย)
2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกจิกรรมที่เกีย่วข้องมา บูรณาการร่วมกนั 
ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญ
ของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ายจากการทุจริต
3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกีย่วข้องในการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต
4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากจิกรรมอยา่งต่อเนือ่ง

1. สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

2. ส านักงาน ป.ป.ช. 6
 โครงการ

3. ส านักงาน ป.ป.ท. 2
 โครงการ

4. กระทรวง พม. 1 
โครงการ

35,933,100 สถาบัน พอช. 1 
โครงการ

261,131,300          

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจง้เบาะแส
การทุจริตที่มีประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการ
ออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
โดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจทิัล
แพลตฟอร์ม  
2. การพัฒนาช่องทางการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมี
ระบบปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจง้เบาะแสอยา่งครบวงจร ให้ผู้
แจง้เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ
และความปลอดภยั ตลอดจนการจดัท าระบบให้มีการแจง้ผลการติดตามให้กบัผู้ร้องเรียน
หรือผู้แจง้เบาะแสได้รับทราบ
3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน 
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผล
ในทางปฏบิัติอยา่งจริงจงัและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการสร้างการรับรู้เกีย่วกบั
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเชื่อมัน่และการมีส่วนร่วมในการแจง้เบาะแส
จากภาคประชาชน
4. การแกก้ฏหมายที่เกีย่วข้อง เพื่อห้ามเจา้หน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกบับุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกีย่วกบัการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกนัการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และส่ือมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจา้หน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

1. ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 2 

โครงการ
2. ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจทิัล 1
โครงการ

3. ส านักงาน ป.ป.ช. 5
โครงการ

42,778,500 ส านักงาน ป.ป.ช. 4 
โครงการ

1,616,700             

BR1103 การพัฒนากระบวนการยติุธรรมที่
รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัติในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยติุธรรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจา้หน้าที่ในกระบวนการยติุธรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กบัการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมแกป่ระชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกบัหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยติุธรรมได้
2. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยติุธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการ
ยติุธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกนั อยา่งรวดเร็วพร้อม
กบับูรณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง รวมถึงการยกระดับการท างาน
บนฐานดิจทิัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้
เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนยข์้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data 
Center)
3. จ านวนเร่ือง/คดีที่เจา้หน้าที่เกีย่วข้องในกระบวนการยติุธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวน
ลดลง
4. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กบัประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงาน ป.ป.ช. 13 
โครงการ

28,498,400 ส านักงาน ป.ป.ช. 
14 โครงการ

4,311,300             

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
 ไร้ผลประโยชน์

1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกบัให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกีย่วกบัการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการขัดกนัระหว่างประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของเจา้หน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกดัหรือปฏบิัติงานอยู ่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจดัท าแผนบริหารความเส่ียงเกีย่วกบัการประพฤติมิชอบและ
ร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม 
วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกบัน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กบัหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

1. ส านักงาน ป.ป.ท. 
และทุกส่วนราชการ 1 

โครงการ
2. ส านักงาน ป.ป.ช. 
และส านักงาน ก.พ. 2 

โครงการ
3. ส านักงาน ป.ป.ท. 4

 โครงการ

ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส านักงาน ป.ป.ช. 

และส านักงาน ก.พ. 2 
โครงการ

ม่ใช้งบประมาณ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกดักัน้การทุจริต
เชิงนโยบายในการด าเนินโครงการ
ขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียง
ต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจดัการความเส่ียงที่เหมาะสม
เพื่อยืน่ต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอืน่ที่ท าหน้าที่พิจารณากล่ันกรองงบประมาณ
2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายใน
ปี ๒๕๖๕
3.  หน่วยงานเจา้ของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการ
บริหารจดัการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และ
รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล (ค.ต.ป.))

ส านักงาน ป.ป.ท. 
ส านักงบประมาณ
ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน
ส านักงาน ก.พ.ร.
ส านักงาน ป.ป.ช.

ด าเนินการร่วมกนั 9 
โครงการ

ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2564 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

ด าเนินโครงการต่อเนือ่ง ใช้งบประมาณ
โครงการประเมินความ

เส่ียงการทุจริต ปี 
2565 

ประจ าหน่วยงานของ
ส านักงาน ป.ป.ท.

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชือ่กิจกรรมปฏริูป
ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ย
ฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๒๑๕



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทจุรติ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) เกดิการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการทีส่ าคัญ อย่างน้อย 2 ด้าน

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ 

1. ส่งเสรมิใหเ้ครอืขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมและมสี่วนรว่มในการปอ้งกันการทจุรติและประพฤตมิชิอบใน
ทอ้งทีข่องตนองอย่างมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนใหป้ระชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตย์สุจรติตามรอยเบือ้งพระยุคลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

BR1101

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

องค์กรชุมชนในระดับจงัหวดัเกดิกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที ่กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง (อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 5 เครือข่ำย)

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องมำ บูรณำกำรร่วมกนั ร่วมกบัส ำนักงำน ป.ป.ท.และส ำนักงำน ป.ป.ช. ด้ำน
กำรต่ืนรู้ ตระหนัก ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทุจริต

 - เกดิการประชุมแกนน าภาคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หารือแนวทางการด าเนินงาน 5 จงัหวดั (ปี 64) 
 - เกดิการประชุมแกนน าภาคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หารือแนวทางการด าเนินงาน  39 จงัหวดั (ปี 65)

ม.ค 64 - ม.ีค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64

มีแผนงาน มาตรการ และกจิกรรมส าคัญ ทีม่ีการบูรณาการร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง ร่วมกบั ส านักงาน ป.ป.ท. ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ๆ 
ในระดับพืน้ที่
 - ปี 2564  จ านวน 5 จงัหวดั 25 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 39 จงัหวดั 1,565 ต าบล

 

เม.ย. 64 - ม.ิย. 64
ม.ค. 65 - ม.ีค. 65

มีการบูรณาการการด าเนินการร่วมกบัองค์การ หรือสถานสาธารณกศุลต่างๆ อย่างน้อย 3 หน่วยงาน อาทิ ส านักงาน ป.ป.ช.  ป.ป.ท. 
มูลนิธต่ิอต้านการทุจริต ศูนย์คุณธรรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง  

 
เม.ย. 64 - ก.พ. 65

ประสำนควำมร่วมมือหน่วยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้องในกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต

มีการรายงานความคืบหน้าของหน่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง ในพืน้ที ่รวมทัง้ การด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสาธารณะ 
ผ่านเวทีสมัชชาประชาชนในระดับต าบล 
 - ปี 2564  จ านวน 15 ต าบล
 - ปี 2565 จ านวน 1,565 ต าบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคปราะชาชน และหน่วยงานภาครัฐ มีระบบ ช่องทาง การแจง้เบาะแส ผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน อย่างน้อย 2 
แนวทาง

 ม.ิย. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทางทีป่ฏบิัติร่วมกนัในการเฝ้าระวงั ร่วมกบั ส านักป.ป.ท.  ม.ิย. 64 - ก.ย. 64

* 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

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่พฒันำกจิกรรมอย่ำงต่อเนือ่ง

มีรายงานติดตามผลเสนอต่อกลไกทีเ่กีย่วข้อง อาทิ คณะกรรมการปฏรูิปด้านการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ 
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ปี 2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือการป้องกนัและต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชน องค์กรชุมชน ปี 2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - ม.ิย. 65

๒๑๖



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

สถำบันพฒันำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101 โครงกำรป้องกนัและ
ต่อต้ำนกำรทุจริต
โดยกำรมีส่วนร่วม
ของเครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ปี 
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน องค์กร
ชุมชนทีด่ ำเนินกำรป้องกนัและต่อต้ำน
กำรทุจริตในระดับจงัหวดั ปี 2564 
จ ำนวน 5 จงัหวดั ปี 2565 จ ำนวน 39 
จงัหวดั  
2. มีจ ำนวนต ำบลทีม่ีองค์กรชุมชนมีส่วน
ร่วมในกำรป้องกนัและต่อต่ำนกำรทุจริต
ในพืน้ที ่ปี 2564 จ ำนวน 25 ต ำบล ปี 
2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และเคร่ืองมือกำร
ป้องกนัและต่อต้ำนกำรทุจริตของภำค
ประชำชน องค์กรชุมชน

วนัที ่1 มกรำคม 
2564 วนัส้ินสุด วนัที่
 30 กนัยำยน 2565

ปี 2564 จ ำนวน 
5,520,100 บำท 
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทุนป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำร
ทุจริตแหง่ชำติ) ปี 
2565 จ ำนวน 
261,131,300 บำท 
(เสนอแผนงำน
บูรณำกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ.2565 ต่อ 
สนง.ปปช.

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่

MS1 และ MS2

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตแหง่ชำติ 
ปปช.

โครงกำรพฒันำแผน
ทีพ่ืน้ทีเ่ส่ียงต่อกำร
ทุจริตในประเทศไทย
อย่ำงมีส่วนร่วมของ
ประชำชน(โครงกำร
ต่อเนือ่งจำก
โครงกำรปักหมุดพืน้ที่
เส่ียงต่อกำรทุจริต)

1.เกดิฐำนข้อมูลทีม่ีกำรจดัเรียงและ
วเิครำะหข์้อมูลอย่ำงเป็นระบบเพือ่ใช้
ส ำหรับเจำ้หน้ำทีป่้องกนักำรทุจริต 
ปรำบปรำมกำรทุจริต รวมถึงเครือข่ำย
ภำคประชำชน น ำไปใช้ในกำรแกไ้ข
ปัญหำกำรทุจริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกนักำรทุจริต
ทัง้ระดับของเจำ้หน้ำทีส่ ำนักงำน ป.ป.ช.
 และภำคีเครือข่ำย ในประเด็นกำร
ทุจริตทีแ่ตกต่ำงกนัในแต่ละพืน้ที ่ได้รับ
ข้อมูลทีพ่อเพยีงและมีประสิทธภิำพ
เสริมกำรท ำงำน ทัง้ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทุจริตทีเ่กดิขึ้นในอดีตและ
ปัจจบุัน รวมถึงกำรคำดกำรณ์กำรทุจริต
ทีอ่ำจเกดิขึ้นในอนำคต รวมถึงมีควำม
เข้ำใจในกลุ่มเป้ำหมำยทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรทุจริตในประเด็นนัน้ ๆ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,250,800 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

โครงกำรเสริมสร้ำง
ควำมร่วมมือทำง
ศำสนำเพือ่สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต

1.เกดิควำมร่วมมือระหวำ่งศำสนำกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ในกำรป้องกนักำร
ทุจริต ในกำรส่งเสริมใหป้ระชำชนรับรู้
ถึงผลเสียจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร
 ต่อสังคม และต่อประเทศชำติผ่ำนทำง
ศำสนำ
2.เกดิกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิัติ
3.เกดิเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ในกำร
ป้องกนักำรทุจริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64               633,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS3 

MS1.2 

MS1.1  
MS1 

MS2 

MS3.1  
MS2.1 MS2.2  

MS2.3  

MS3.2  

MS4 MS4.2  

MS4.1  

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

๒๑๗



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรเยำวชนไทย 
"ไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่
ลอกข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนักถึงปัญหำ 
เข้ำใจและประพฤติปฏบิัติในประเด็น
กำรไม่ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสียหำย
ร้ำยแรงของกำรทุจริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนักใน
กำรปลูกฝังกระบวนกำรคิดแยกแยะ
ระหวำ่งผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมในประเด็นกำรไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ 
4. เกดิกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจดักำรปัญหำไม่
ลอกกำรบ้ำน ไม่ลอกข้อสอบ และขยำย
ผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             1,192,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2

โครงกำร STRONG –
 องค์กรพอเพยีงต้ำน
ทุจริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,731,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS21. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีองค์กรพอเพยีงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุง่พฒันำองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวสิำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใหก้ำ้วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และบูรณำกำรหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพยีง เข้ำกบั
สร้ำงควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่รู้ปัญหำกำร
ทุจริต รวมทัง้ร่วมกนัพฒันำชุมชนใหม้ี
ควำมเอือ้อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรม
และจติพอเพยีง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่งผลใหก้ำรทุจริตเกดิได้ยำก
มำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวสิำหกจิ ภำคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรพอเพยีง
ต้ำนทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำง
วฒันธรรมไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพยีงต้ำนทุจริต 
เกดิกำรพฒันำงำน ด้วยกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวสิำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

๒๑๘



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำร STRONG -
 จติพอเพยีงต้ำนทุจริต

1. ชุมชนมีจติพอเพยีงต้ำนทุจริต โดย
กำรมุง่พฒันำชุมชนใหก้ำ้วไปข้ำงหน้ำ
ด้วยกำรประยุกต์และ
บูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพยีง เข้ำกบัสร้ำงควำมโปร่งใส กำร
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้และใฝ่
รู้ปัญหำกำรทุจริต รวมทัง้ร่วมกนัพฒันำ
ชุมชนใหม้ีควำมเอือ้อำทรบนพืน้ฐำน
ของจริยธรรมและจติพอเพยีง 
2. เกดิกำรป้องปรำมกำรทุจริตในชุมชน
 ส่งผลใหก้ำรทุจริตเกดิได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยชุมชนจติพอเพยีงต้ำน
ทุจริต และเป็นแกนน ำสร้ำงวฒันธรรม
ไม่ทนต่อกำรทุจริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จติพอเพยีงต้ำนทุจริต เกดิ
กำรพฒันำงำน ด้วยกำรกำรก ำกบั  
ติดตำม และประเมินผลโครงกำรระดับ
พืน้ที่

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             4,297,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

โครงกำรเสริมสร้ำง
ธรรมำภบิำลในภำค
ธรุกจิเอกชน

1. คู่มือกำรพฒันำและส่งเสริมธรรมำภิ
บำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำรพฒันำและ
ส่งเสริมธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิัติในระดับพืน้ที ่จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำง
ขยำยผลกำรพฒันำและส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำรปฏบิัติ
ในระดับพืน้ที ่ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64               530,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ

 ปปท.

โครงกำรขับเคล่ือน
กำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทุจริตตำมมำตรำ
 63 ของรัฐธรรมนูญ
แหง่รำช อำณำจกัร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจำ้หน้ำทีภ่ำครัฐและ
ภำคประชำสังคมเข้ำร่วมกจิกรรมกบั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.  ไม่น้อยกวำ่ 1,395 
คน
เชิงคุณภำพ : เจำ้หน้ำทีภ่ำครัฐ และ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในบทบำท กำรมีส่วนร่วมในกำร
รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตตำมมำตรำ 63
 ของรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจกัรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกวำ่ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2

โครงกำรเสริมสร้ำง
และพฒันำศักยภำพ
เครือข่ำยภำคประชำ
สังคมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่ละ
หลักสูตร ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มเป้ำหมำยแต่ละหลักสูตร	        
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของเครือข่ำย
ภำคประชำสังคมทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร มี
องค์ควำมรู้และผ่ำนกำรประเมินควำมรู้
ควำมเข้ำใจตำมหลักสูตร ไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64             2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 และ MS2

๒๑๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและควำม
มัน่คงของมนุษย์

โครงกำรทีม่ีกำร
ด ำเนินงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน จ ำนวน 23,000 
คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกีย่วกบักำรเฝ้ำระวงักำร
ป้องกนักำรทุจริตคอรัปชัน่
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
มีทัศนคติ และค่ำนิยมไม่ยอมรับกำรทุจริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน 
ได้แสดงพลังเชงิสร้ำงสรรค์ มีส่วนร่วมในกำร
ป้องกนั
กำรทุจริตคอรัปชัน่
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือขำ่ยเด็กและ
เยำวชน สำมำรถขบัเคล่ือนกจิกรรมด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และ
กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรทุจริตคอรัปชัน่

1 ต.ค.63-30 ก.ย.64           14,778,400 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1 MS2 และ 
MS3

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๒๒๐



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

ส ำนักงำนพฒันำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1) จดัท ากฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการป้องกนัการฟอ้งปิดปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านักงาน ป.ป.ช.)

  - จดัประชุมเพือ่รับฟงัความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปาก

  - ยกร่างกฎหมายทีอ่าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพือ่เสนอจดัรับฟงัความคิดเหน็

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. - ธ.ค. 65

การแก้กฏหมายทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือหา้มเจ้าหน้าทีข่องรัฐและหวัหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบคุคลทีแ่สดงความเหน็
หรือเปดิโปงเบาะแสเก่ียวกับการทจุริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law) ทีค่รอบคลุมทัง้
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสือ่มวลชน เพ่ือปกปอ้งคนทีอ่อกมาเปดิโปงหรือแสดงความเหน็โดยสุจริตต่อการทจุริต
คอร์รัปชัน่และเพ่ือสนับสนุนใหป้ระชาชนและเจ้าหน้าทีข่องรัฐร่วมเปน็หเูปน็ตา

สร้างการรับรู้เกีย่วกบักฏหมายฉบับนีใ้นวงกวา้ง เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ส.ค. 65 - ก.ย. 65

  - จดัประชุมเพือ่รับฟงัความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากของประเทศไทย กฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากที่
    เหมาะสมและเป็นไปได้ทีจ่ะน ามาใช้ในประเทศไทย

  - สรุปผลการรับฟงัความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายป้องกนัการฟอ้งปิดปากของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
และ
    คณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พฒันาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจง้เบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านักงาน ป.ป.ช)

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

หน่วยงานภาครัฐเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนบนระบบดิจทิัลแพลตฟอร์ม เพือ่ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดูและตรวจสอบได้
ง่ายทางอนิเตอร์เน็ต (ส านักงานพฒันารัฐบาลดิจทิัล (สพร.))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบทีห่ลากหลายและมีระบบปกปดิตัวตนทีม่ีประสิทธภิาพและการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอยา่งครบวงจร ใหผู้้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชือ่มัน่ในเรื่องการเก็บรักษาความลับ
และความปลอดภยั ตลอดจนการจัดท าระบบใหม้ีการแจ้งผลการติดตามใหกั้บผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ

ม.ิย. 65 - ก.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะ
ทีป่ระชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปดิเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทลั
แพลตฟอร์ม

จดัท าระบบปกปิดตัวตนเพือ่ใหผู้้แจง้เบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมัน่ในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ และความปลอดภยั 
(ส านักงาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

ม.ีค. 65 - พ.ค. 65

บังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจง้เบาะแส อย่างครบวงจร ทัง้การเข้าถึงความปลอดภยั การจดัท าระบบ การแจง้ผลข้อมูลกลับ
ผู้แจง้ได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบียบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิัติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทจุรติทีม่ปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ(กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ)
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร

การบงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการใหค่้าตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการ
คุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. 2562) ใหม้ีผลในทางปฏบิตัิอยา่งจริงจังและมีประสิทธภิาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เก่ียวกับ
กฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

เม.ย. 64 - ธ.ค. 65
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

จัดตัง้ศูนยข์้อมูล
ข่าวสารของราชการ
 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 ๒๕๖๔

หน่วยงำนของรัฐในส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
ด ำเนินกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรอเิล็กทรอนิกส์ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่น้อยกวำ่ ๖๐๐ 
หน่วยงำน  

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 380,000              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1 -

จัดการเรื่อง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอทุธรณ์ทีไ่ด้รับกำร
พฒันำ/ปรับปรุงใหเ้ป็นดิจทิัลเพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้องกบัควำม
ต้องกำรของประชำชน จ ำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 500,000              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1 -

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั โครงการศูนยก์ลาง
ข้อมูลเปดิภาครัฐ 
และส่งเสริมการ
เปดิเผยและใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
 (Open Data) 
(สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของ
หน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำงข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (Open Data Platform) 1 
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800          โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 ด้ำนกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ

โครงการพัฒนาช่อง
ทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบที่
หลากหลาย

เป้ำหมำย : ประชำชนทัว่ไป,เจำ้หน้ำที่
ของรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำช่องทำงกำรแจง้เบำะแส
และข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ ์: ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

โครงการจัดท า
ระบบปกปดิตัวตนที่
มีประสิทธภิาพและ
การคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสอยา่งครบ
วงจร

เป้ำหมำย : เจำ้หน้ำทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จดัท ำระบบปกปิดตัวตนทีม่ี
ประสิทธภิำพและกำรคุ้มครองผู้แจง้
เบำะแส
ผลลัพธ ์: ประชำชนเกดิควำมเชื่อมัน่ใน
เร่ืองกำรเกบ็รักษำควำมลับ และควำม
ปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ)

โครงการพัฒนา
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลการติดตาม
เรื่องร้องเรียน

- ระบบเปิดเผยข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและ
คดี (เร่ืองทีอ่ยู่ระหวำ่งไต่สวน)
- ระบบแจง้ผลติดตำมกำรด ำเนินงำน
เร่ืองร้องเรียนและคดีที ่ส ำนักงำน 
ป.ป.ช. รับไวด้ ำเนินกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสือ่สารองค์กร)

การเผยแพร่ข้อมูล
การคุ้มครองพยาน
และผู้แจ้งเบาะแส
ผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค.64 261,300              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS3.2

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักกฎหมาย)

กฎหมายปอ้งกัน
การฟ้องปดิปาก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยป้องกนักำรฟอ้งปิดปำก
ของประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช. และคณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 275,400              MS4.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักสืบสวนและกิจการพิเศษ)

๒๒๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีส านักงาน ป.ป.ช.
(ส านักคดี)

โครงการศึกษาและ
พัฒนากฎหมายเพ่ือ
สร้างมาตรการและ
กลไกในการบงัคับ
ใช้กฎหมาย การ
ปอ้งกันการถูก
ด าเนินคดี และหลัก
คิดการจัดท าร่าง
กฎหมายปอ้งกัน
การถูกฟ้อง
คดีอาญา (การฟ้อง
เพ่ือปดิปาก 
Anti-SLAPP Law) 
เพ่ือจัดท าร่าง
พระราชบญัญัติ
และแนวทาง
คุ้มครองสิทธพิยาน
ตามแผนปฏิรูป
ประเทศ

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพฒันำและรูปแบบกำร
บังคับใช้กฎหมำยขององค์กรต่ำง ๆ ที่
เกีย่วข้อง รวมถึงกำรศึกษำเปรียบเทียบ
ระบบกฎหมำยต่ำง ๆ ทีม่ีอยู่ในกำร
พฒันำงำนกฎหมำยป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต และงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรมของคณะกรรมกำร
 ป.ป.ช.
ผลลัพธ ์: กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พฒันำกำรปฏบิัติงำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 1,080,000            ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS4.1

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๒๒๓



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย์ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

พฒันาระบบฐานข้อมูล ระหวา่งหน่วยงานปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง)

บูรณาการประสานงานระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคดีทุจริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจทิัล (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบั
หน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง)

ม.ค. - ธ.ค. 64

ม.ค. - ธ.ค. 64

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ และการเฝ้าระวงัการบังคับใช้กฏหมายของเจา้หน้าทีใ่น
กระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

จดัต้ังศูนย์ข้อมูลการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดบทลงโทษกบัหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานทีป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้  (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกบั
ส านักงาน ป.ป.ท.)

จ านวนเรื่อง/คดีทีเ่จ้าหน้าทีเ่ก่ียวข้องในกระบวนการยตุิธรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะ
การด าเนินงาน/คดีทีต่นรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากบั ติดตามการบริหารจดัการโดยยึดหลักคุณธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต การบริหารจดัการบ้านเมืองทีดี่ ของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ช.)

ประชาสัมพนัธเ์ผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนับสนุนใหม้ีการใช้
มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านักงาน ป.ป.ช.ร่วมกบัส านักงาน ป.ป.ท.)

ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนากระบวนการยุตธิรรมทีร่วดเรว็ โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีจุรติทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครอืขา่ย มสี่วนรว่มในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครฐั รวมทัง้รว่มด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปรง่ใสของกระบวนการยุตธิรรมอย่างมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีจุรติมคีวามรวดเรว็ เปน็ธรรม โปรง่ใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยุตธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจรยิธรรม หรอือาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีีต่นรบัผิดชอบ 
   มจี านวนลดลง
4. นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหกั้บประเทศไดร้บัการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติแหง่ชาติ

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

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 านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

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

เผยแพร่ใหป้ระชาชนได้รับรู้ถึงขัน้ตอนกระบวนการยตุิธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตัง้แต่
ในกระบวนการออกกฎหมายทกุระดับและการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่นกระบวนการยตุิธรรมทกุขัน้ตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยตุิธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหวัหน้าหน่วยงานที่
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการยตุิธรรมได้

เพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงานของกระบวนการยตุิธรรมในการด าเนินคดีทจุริตและประพฤติมิชอบทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนโดย
ส่งเสริมใหท้กุหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อยา่งรวดเร็วพร้อม
กับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลัและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทจุริตใหเ้ข้าถึงง่าย และมีประสิทธภิาพ มีศูนยข์้อมูลต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ (Data
 Center)

ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกนัอย่างรวดเร็ว (ส านักงาน 
ป.ป.ช. และหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

นิติบคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหกั้บประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลทีก่ระท าความเสียหายใหก้บัประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านักงาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนธรุกจิของกระทรวงพาณิชย์ใหถู้กต้องต้องตามข้อเท็จจริง (กระทรวงพาณิชย)์
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เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล
ขั้นตอนกระบวนกำร
ยุติธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค. 64 261,300              โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรรตำม พรบ. 64

MS1.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมต้ำน
ทุจริต, ส ำนักงำน ป.ป.ช.ภำค 1-9 
และส ำนักงำน ป.ป.ช. ประจ ำ
จงัหวดั 76 แหง่)

โครงกำร STRONG-
จติพอเพยีงต้ำนทุจริต
 ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ จบัตำมอง 
และแจง้เบำะแส อย่ำงน้อยจงัหวดัละ 3
 อ ำเภอ รวมไม่น้อยกวำ่ 231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร
ไม่น้อยกวำ่ 11,995 คน
ผลลัพธ ์:
1. ประชำชนมีวฒันธรรม ค่ำนิยมสุจริต 
มีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตและประพฤมิชอบ (ตัวชี้วดัที ่
1.2) ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของภำพรวมกำร
ด ำเนินโครงกำร ค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกวำ่
ร้อยละ 80

ต.ค.63 - ก.ย.64 28,237,100          ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS1.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักวจิยัและบริกำรวชิำกำรด้ำน
กำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริต)

โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้
เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
ประจ ำปีงบประมำณ
 พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำรส ำรวจควำม
เชื่อมัน่ของผู้มีส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำน ป.ป.ช.
ผลลัพธ ์: ส ำนักงำน ป.ป.ช. น ำข้อมูล 
ข้อคิดเหน็  และข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำรจดัท ำแผนกำร
พฒันำและปรับปรุง แกไ้ขกำรท ำงำน
ของส ำนักงำน ป.ป.ช. และกำรพฒันำ/
ปรับปรุงกำรปฏบิัติงำนเพือ่
ประสิทธภิำพและประสิทธผิลของกำร
ขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ชำติระยะที ่3 
และยุทธศำสตร์ส ำนักงำน ป.ป.ช.

8 เดือน 
(นับต้ังแต่วนัทีล่งนำม
ในสัญญำกำรจำ้งที่

ปรึกษำ)
(** คำดวำ่จะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กนัยำยน 2564)

1,050,000            แผนงำนบูรณำกำร
ต่อต้ำนกำรทุจรติ

และประพฤติมิชอบ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2564

MS1.2

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 
MS2 

M
S1

.1
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.1
  

M
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MS4 

M
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.1
 

M
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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

ด ำเนินกำรประสำน
กบัหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต อำทิ
เช่น ส ำนักงำน 
ป.ป.ท. ส ำนักงำน
ต ำรวจแหง่ชำติ เป็น
ต้น เพือ่รวบรวม
ข้อมูลกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดี

มีฐำนข้อมูลกำรก ำหนดขนำดของคดี 
และระยะเวลำกำรด ำเนินคดีของ
หน่วยงำนต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS 2.1

จดัประชุมร่วมกนั
ระหวำ่งทีห่น่วยงำนที่
เกีย่วข้อง เพือ่หำรือ
และก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของ
คดี และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ได้แนวทำงร่วมกนัในกำรก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี และระยะเวลำ
ในกำรด ำเนินคดีใหเ้ป็นมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกลไกในกำรผลักดันกระบวนกำรจดัท ำ
มำตรฐำนกำรก ำหนดขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำรด ำเนินคดีทีเ่ป็น
มำตรฐำนเดียวกนัภำยใต้กรอบกฎหมำย
 ของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ด ำเนินคดีทุจริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกฎหมำยหรือระเบียบทีก่ ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำในกำรด ำเนินคดี 
ทีห่น่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรด ำเนินคดี
ทุจริตใช้เป็นหลักในกำรปฏบิัติงำนไปใน
ทิศทำงและมำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

โครงกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศ
ด้ำนปรำบปรำมกำร
ทุจริต

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำน
ปรำบปรำมกำรทุจริตโดยใหร้วมระบบ
ย่อยใหเ้ป็นระบบเดียว
- น ำ Digital Signing ใช้งำนในระบบ
สำรสนเทศด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว้งเงินงบประมำณ MS2.2

จดัท ำกลไกในกำร
ผลักดัน โดยอำจจะ
อยู่ในรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนุกรรมกำร 
หรือคณะท ำงำน 
เพือ่หำรือ และมีมติ
ร่วมกนั อนัจะน ำไปสู่
กระบวนกำรในกำร
จดัท ำกำรก ำหนด
ขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนินคดีทีเ่ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึง
ในกำรผลักดัน
ดังกล่ำวเกีย่วข้องกบั
กระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะ
ใหส้ ำนักกฎหมำยเข้ำ
มำร่วมเป็นฝ่ำย
เลขำนุกำร
ด ำเนินกำรจดัท ำ/
แกไ้ขกฏหมำยหรือ
กฎระเบียบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดี
และระยะเวลำใน
กำรด ำเนินคดีใหเ้ป็น
มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏ
หมำย

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
(ส ำนักบริหำรงำนกลำง)
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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

โครงกำรพฒันำ
ปรับปรุงกำร
เชื่อมโยงข้อมูล

- ปรับปรุงกำรเชื่อมโยงข้อมูลในส่วน
ของส ำนักงำนอยักำรสูงสุด , ส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน , ส ำนักงำนกจิกำร
ยุติธรรม และส ำนักงำนศำลยุติธรรม
- ปรับปรุงกำรเชี่อมระบบฐำนข้อมูลใน
ส่วนของส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ และ
ส ำนักงำน ปปง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว้งเงินงบประมำณ MS2.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ)

3. โครงกำรพฒันำ
ระบบฐำน
ข้อมูลคดีทุจริต

- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล กบัส ำนักงำน
อยักำรสูงสุด ส ำนักงำนผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน ส ำนักงำนกจิกำรยุติธรรม และ
ส ำนักงำนศำลยุติธรรม
- ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่ง
ข้อมูล แลกเปล่ียนข้อมูล กบัส ำนักงำน
ต ำรวจแหง่ชำติ และส ำนักงำน ป.ป.ง.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ไม่ใชว่งเงินงบประมำณ MS2.3

MS2.5

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยุติธรรม วำ่ได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ หรือไม่
 อย่ำงไร

รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ประสำนหน่วยงำน
ในกระบวนกำร
ยุติธรรมทีย่ังไม่มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ ให้
ด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสร็จ

ประสำนและแนะน ำแนวทำงทีเ่หมำะสม ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

หน่วยงำนใน
กระบวนกำรยุติธรรม
แจง้ใหส้ ำนักงำน 
ป.ป.ช. ทรำบวำ่ได้มี
มำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำร
บริหำรจดักำรโดย
ยึดหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตย์สุจริต กำร
บริหำรจดักำร
บ้ำนเมืองทีดี่ แล้ว

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช. 
รำยงำนผลต่อ
คณะกรรมกำรปฏรูิป
ประเทศ

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักกำรขัดกนัแหง่ผลประโยชน์)
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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

ส ำนักงำน ป.ป.ช.
(ส ำนักคดี)

โครงกำรสัมมนำเพือ่
เพิม่ประสิทธภิำพใน
กำรด ำเนินคดีอำญำ
ทีค่ณะกรรมกำร 
ป.ป.ช.มีมติชี้มูล 
ระหวำ่งหน่วยงำนที่
เกีย่วข้อง

ผลผลิต : จดัอบรมหรือสัมมนำ
ผลลัพธ ์: 
1. บุคลำกรมีทักษะ และควำมรู้ในกำร
ไต่สวนข้อเท็จจริง และกำรด ำเนิน
กระบวนพจิำรณำในศำลซ่ึงมีเขตอ ำนำจ
พจิำรณำคดีทุจริตเพิม่มำกขึ้น
2. ลดปัญหำข้อขัดข้องในกำรด ำเนินคดี
ในศำลในคดีทีค่ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนินคดีในศำลโดย
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. เป็นไปโดย
เรียบร้อยและมีประสิทธภิำพยิ่งขึ้น

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000            ขอรับจดัสรรงบกลำง
เพิม่เติม

MS3.1

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๒๒๘



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1) จดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กบัหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคลเป็นล ำดับแรก ภำยในปี 2564
   - มีแนวทำงกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีข้อเสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐ เสนอเข้ำคณะกรรมกำร
มำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเห็นเกีย่วกบัวิธีกำรประเมิน“สัตบุรุษ” ให้กบัองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลและองค์กรที่มีหน้ำที่จดัท ำ
ประมวลจริยธรรม
   - มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกบักำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ใช้วิเครำะห์ เปรียบเทียบ ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ประกอบกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐที่ปรับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”ของส่วนรำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยงัส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64

มีการบรหิารบุคคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบัญญตั ิพรอ้มกับให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) 
กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”
   - มีกำรประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 หน่วยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่”
   - มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปรง่ใส ไรผ้ลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจา้หน้าที่ของรฐัทุกคนไม่รบัของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift 
Policy)
2. มีการบรหิารบุคคลภาครฐัในระบบคุณธรรมตามรฐัธรรมนูญบัญญัติ พรอ้มกับให้มีมาตรฐานทางจรยิธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย
3. มีการยืน่บัญชีทรพัยส์ินและหน้ีสินของเจา้หน้าที่ของรฐัต่อหัวหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัที่ตนสังกัดหรอืปฏิบัติงานอยู ่เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรฐัจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจา้หน้าที่ของรฐัในหน่วยงาน และบังคับใช้
มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม พรอ้มกับน าหลักความรบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรฐั

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรฐัทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานทีเ่จา้หน้าทีข่องรฐัทุกคนไม่รบัของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัตหิน้าที ่(No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรม
ปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ไปสู่กำรปฏิบัติ
   - มีหนังสือแจง้แนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ผ่ำน ศปท. 39 หน่วยงำน

๒๒๙



ล าดับ

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.3 (MS3.3)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.4 (MS3.4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.5 (MS3.5)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 3.6 (MS3.6)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ 130 แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่และกำรเกบ็รักษำบัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินของเจำ้หน้ำที่ของรัฐตำมมำตรำ 130 แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทั้ง 2 ฉบับ กอ่นส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ที่เสนอโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเปา้หมายย่อย

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

มีหนังสือแจง้ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัหัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ โดยให้ใช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
สังกดั และแจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม โดยให้มีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำร
ด ำเนินงำนของภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยงัส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีกำรแจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติ ไปยงัส่วนหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
   -  มีกำรแจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดัปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มีบังคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเป็นธรรม 
   - หน่วยงำนของรัฐมีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหน่วยงำน และให้รำยงำนไปยงั
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกจิจำนุเบกษำ ส.ค. 64

ชี้แจงกำรยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สินตำมมำตรำ 130 ของส ำนักงำน ป.ป.ช. กบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้องร่วมกนั ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผลกำรด ำเนินกำรเพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าหน่วยงานของรฐัจดัท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิิชอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจา้หน้าทีข่องรฐัใน
หน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจรยิธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเรว็และเป็นธรรม พรอ้มกับน าหลักความ
รบัผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรฐั

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำรด ำเนินกำร
ตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำกข้อมูลที่ได้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกบัส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และส ำนักงำน ป .ป.ช. เพือ่ก ำหนดแนวทำงด ำเนินงำนและประสำนข้อมูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม 
กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนินงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดยขั้นตอนให้จดัท ำ
เป็นมำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ .ร.บ. ภำยในปี
 2565
   - มีข้อมูลเกีย่วกบักำรขัดกนัแห่งผลประโยชน์เพือ่ใช้สนับสนุนกำรด ำเนินกำรจดัท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกบัส ำนักงำน ก .พ. 
เพือ่ประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกนั
   - มีกำรจดัต้ังคณะอนุกรรมกำรเพือ่ศึกษำเร่ืองกำรจดัท ำร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วน
บุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....  พร้อมทั้งติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - มีคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์ส่วนรวม พ .ศ. ....  พร้อมทั้ง
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
   - รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ กำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำ
กำรขัดกนัระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มีการยืน่บัญชีทรพัยส์ินและหน้ีสินของเจา้หน้าทีข่องรฐัตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานของรฐัทีต่นสังกัดหรอื
ปฏิบัตงิานอยู ่เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 1.2 
MS 1.3 
MS 4.1  
MS 4.2 

MS 2.1 MS 2..2 
MS 3.3 

MS MS 3.2 

MS 2 
MS 3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส ำนักงำน ป.ป.ท. 
และทุกส่วนรำชกำร

ประชุมอนุกรรมกำร ศปท. 39 
หน่วยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำร
ขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏิรูปประเทศ
 ด้ำนกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่ส ำคัญ (Big 
Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 MS1.1

แจง้แนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่” ผ่ำน
 ศปท. 39 หน่วยงำน

เม.ย.  64 MS1.2

ติดตำมกำรด ำเนินกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรป้องกนั
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติ
มิชอบ (ฉบับปรับปรุง) กจิกรรมปฏิรูปที่
ส ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่”ของ
ส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64 MS1.3

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
ส ำนักงำน ก.พ.
ส ำนักงำน ป.ป.ช.

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล
เรือน ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรบริหำรงำนบุคคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบุรุษ” และบังคับใช้
กบัหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่มีฐำนะ
เป็นนิติบุคคลเป็นล ำดับแรก ภำยในปี 
2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 MS2.1 

ส ำนักงำนข้ำรำชกำรพลเรือน ร่วมกบั
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 
เสนอแนะมำตรกำรเกีย่วกบักำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำกำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล 
โดยขั้นตอนให้จดัท ำเป็นมำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในปี 2564 
และเสนอคณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำยยกระดับเป็น พ.ร.บ. 
ภำยในปี 2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS2.1 

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ก ำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ ตำมมำตรำ
 ๑๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำ
ก ำหนดให้เจำ้หน้ำที่ของ
รัฐยืน่บัญชีทรัพย์สินและ
หนีสิ้นตำมมำตรำ ๑๓๐ 
แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำ
ด้วยกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.
 ๒๕๖๑ พ.ศ. ....  และ
ร่ำงพระรำชกฤษฎีกำว่ำ
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่
และกำรเกบ็รักษำบัญชี
ทรัพย์สินและหนีสิ้นของ
เจำ้หน้ำที่ของรัฐตำม
มำตรำ ๑๓๐ แห่ง
พระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำร
ป้องกนัและปรำบปรำม
กำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
พ.ศ. .... แล้วเสร็จ

ต.ค. 63 - ส.ค. 64 MS3.1 - MS3.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีกำรบริหำรบุคคล
ภำครัฐในระบบ
คุณธรรมตำม
รัฐธรรมนูญบัญญัติ 
พร้อมกบัให้มี
มำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชน์ส่วนตนกบั
ส่วนรวม และ
ยกระดับมำตรกำร
ป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหำกำรขัดกนั
ระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวม
เป็นกฎหมำย

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เป็นหน่วยงำนที่
เจำ้หน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวัญ
และของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ปี  
2565

๒๓๑



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

หน่วยงำนของรัฐทุก
หน่วยประกำศตน
เป็นหน่วยงำนที่
เจำ้หน้ำที่ของรัฐทุก
คน ไม่รับของขวัญ
และของก ำนัลทุก
ชนิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ (No Gift 
Policy) และ
ส ำนักงำน ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ปี  
2565

ส ำนักงำน ป.ป.ช. ชี้แจงกำรยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมมำตรำ ๑๓๐ ของส ำนักงำน ป.ป.ช.
 กบัหน่วยงำนที่เกีย่วข้องร่วมกนั

ผู้มีหน้ำที่ยืน่บัญชีฯ 
ตำม พ.ร.ฎ. นี้ มี
ควำมเข้ำใจในกำร
ยืน่บัญชีทรัพยสิ์น
และหนี้สินต่อ
หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
รัฐวิสำหกจิ หรือ
หน่วยงำนของรัฐที่
ตนสังกดัหรือ
ปฏิบัติงำนอยู่

ส.ค. 64 - พ.ย. 64 MS3.5

ส ำนักงำน ป.ป.ท. ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร รวบรวมผล
กำรด ำเนินกำรเพือ่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรยืน่บัญชี
ทรัพยสิ์นและหนี้สิน
ตำมแผนกำร
ด ำเนินกำร ฯ ที่
ก ำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 MS3.6

ส ำนักงำน ป.ป.ท. แจง้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐถึงข้อมูล
เกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำม
เส่ียงกำรทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำร
ร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัส่วนหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐ เพือ่ให้ใช้เป็นข้อมูลใน
กำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวย
ผิดปกติของเจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั 
กำรแจง้อำจท ำได้หลำยคร้ังหำกปรำกฏ
พฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำร
ทุจริตของเจำ้หน้ำที่รัฐและกำรร่ ำรวย
ผิดปกติใหม่จำกพฤติกำรณ์เดิม

ม.ค. 64  - ก.ย. 64 MS4.1

แจง้ให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐติดตำม
และส่งเสริมให้เจำ้หน้ำที่ของรัฐในสังกดั
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมและให้มี
บังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินัย 
และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่ง
รวดเร็วและเป็นธรรม

MS4.2

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐจดัท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง
เกีย่วกบักำร
ประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของ
เจำ้หน้ำที่ของรัฐใน
หน่วยงำน และบังคับ
ใช้มำตรกำรทำง
จริยธรรม วินัย และ
อำญำต่อผู้กระท ำผิด
อยำ่งรวดเร็วและเป็น
ธรรม พร้อมกบัน ำ
หลักควำมรับผิดชอบ
ในกำรกระท ำ 
(Accountability) 
มำบังคับใช้กบั
หัวหน้ำหน่วยงำน
ของรัฐ

๒๓๒



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส ำนักงำนงบประมำณ  

ส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

มีกำรจัดประชุมเพือ่ก ำหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน แนวทำงในกำร
ติดตำม ตรวจสอบโครงกำรและแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทุจริตเชิงนโยบำย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทำงในกำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
   - มีแนวทำงในกำรติดตำม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทำงในกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทจุรติเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทุกหน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรที่เปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยที่ก ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนินโครงกำรมำกกวำ่ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรที่มีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกวำ้ง) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อมทั้ง
น ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมยื่นต่อหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน (หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย
 ภำยในป ี2565
3. หน่วยงำนภำครัฐที่มีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์ชี้วดัควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทุกโครงกำรที่มีกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ภำยในป ี2564

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล มีกำรวเิครำะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียงกำร
ทุจริตโครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรวเิครำะหก์ำรประเมินควำมเส่ียงโครงกำร
   - มีควำมเหน็/ข้อเสนอแนะปงัหน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร

หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกับดูแล ลงพืน้ที่เพือ่ตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ 
   - มีกำรลงพืน้ที่เพือ่ตรวจ ติดตำม กำรด ำเนินโครงกำรฯ

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเข้ำสู่ระบบ
ติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR) และรำยงำนต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 
(คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

เมษายน 2564

มีหนังสือแจ้งใหส่้วนรำชกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 และที่ขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำป ีพ.ศ. 2565 ในโครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด ด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ส่งมำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีกำรจัดสัมมนำ/ประชุมเชิงปฏบิติักำรเพือ่ใหค้วำมรู้ในกำรจัดท ำแผนประเมินควำมเส่ียงกำรทุจริตแก่หน่วยงำนที่มี
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด

กมุภาพนัธ ์2564

มีนาคม 2564

มกราคม 2564

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุรติในภาครฐั

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ม.ค. - ม.ีค. 64

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล (คตป.))
 -
 - 

ทุกหน่วยงำนที่มีโครงกำรเข้ำตำมเกณฑ์ก ำหนด จะต้องด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำรพร้อมทั้ง
ก ำหนดมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสมเพือ่ยื่นต่อส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนอื่นที่ท ำหน้ำที่พจิำรณำ
กล่ันกรองงบประมำณ

 - 
 -

พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

ก.ค. - ก.ย. 64

มีนาคม 2564

เม.ย. - ม.ิย. 64

เมษายน 2564

๒๓๓



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ

1. ขับเคลือ่นการประเมินความเสีย่ง
เชิงนโยบาย มีขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ดังน้ี

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564

 - MS 1 - MS 3

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
 สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร. 
(ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช. 

 (1) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประชุมหำรือ
ร่วมกบั สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. ก.พ.ร.
 (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  เพือ่ก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตเชิงนโยบำยและแนวทำงในกำร
ตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบัเพือ่เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำย ใหก้บั
หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำรและ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง

มกรำคม 2564

 (2) ส ำนักงำน ป.ป.ท. ประสำนกบั
ส ำนักงบประมำณ เพือ่ขอรำยละเอยีด
ข้อมูลโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 ทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมำณ
ต้ังแต่ 500 ล้ำน ขึ้นไป

กมุภำพนัธ ์2564

 (3) จดัท ำคู่มือกำรประเมินควำมเส่ียง
ต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนิน
โครงกำรขนำดใหญ่

กมุภำพนัธ ์2564

 (4) ใหค้วำมรู้กบัส่วนรำชกำรเกีย่วกบั
เกณฑ์ ขั้นตอน วธิกีำร และกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรในกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตเชิงนโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ท.

 (5) ส่วนรำชกำรเจำ้ของโครงกำรขนำด
ใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด 
ด ำเนินกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทุจริตรำยโครงกำร และใหเ้สนอแผน
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม ส่ง
มำยังส ำนักงำน ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ในโครงกำร
ขนำดใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

มีนำคม 2564

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท
 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพือ่ลด
โอกำสกำรทุจริตเชิง
นโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำด
ใหญ ่อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร
ภำครัฐได้

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กนัยายน 2564

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

สิงหาคม 2564

หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และเสนอแผน
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทุจริต รำยโครงกำร
   - มีแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงที่เหมำะสม รำยโครงกำร

มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงกำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ

MSn MSn.n  MSn.n  MSn.n  MS1 
MS 1.3 - 

1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS 
1.1 

MS 
1.2  

MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 

๒๓๔



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

หน่วยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจดัสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงินสูง 
(ต้ังแต่ 500 ล้ำนบำท
 ขึ้นไป) มีกำร
ด ำเนินกำรประเมิน
ควำมเส่ียงกำรทุจริต
 และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำรจดักำร
ควำมเส่ียง เพือ่ลด
โอกำสกำรทุจริตเชิง
นโยบำยในกำร
ด ำเนินโครงกำรขนำด
ใหญ ่อนัจะส่งผลให้
สำมำรถลดควำม
สูญเสียทรัพยำกร
ภำครัฐได้

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจดัสรร
งบประมำณรำยจำ่ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ในโครงกำร
ขนำดใหญต่ำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด

 
เมษำยน 2564

ส ำนักงำน ป.ป.ท.
สตง.
ค.ต.ป. กระทรวง
ศปท. กระทรวง

 (6) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบั
ดูแล วเิครำะห ์ประมวลผล และให้
ข้อเสนอแนะต่อกำรประเมินควำมเส่ียง
กำรทุจริตโครงกำรขนำดใหญ ่ตำม
เกณฑ์ทีก่ ำหนด  และแจง้ควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนเจำ้ของ
โครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หน่วยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบั
ดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตำม กำร
ด ำเนินโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร
ส ำนักงำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
คตป. กระทรวง

 (8) หน่วยงำนเจำ้ของโครงกำร จดัท ำ
แบบรำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทุจริตรำยโครงกำร และ
เสนอแผนบริหำรจดักำรควำมเส่ียงที่
เหมำะสม ยื่นต่อ ศปท. กระทรวง และ
ส ำเนำส่ง ส ำนักงำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

ส ำนักงำน ป.ป.ท.  (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร
ตำมมำตรกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง
กำรทุจริต เสนอ ศอตช./ครม. และ 
คกก.ปฏรูิปประเทศ

กนัยำยน 2564

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

๒๓๕



 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 
 

๒๓๖



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบชุือ่โครงกำร และชือ่หน่วยงำน  วงเงิน
ทีข่อรบัจัดสรร

12. กำรศึกษำ
 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย
1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรัพย์ ผู้
พกิาร และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพฒันาการและได้รับโอกาสทาง
การศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น
2. เด็กและเยาวชนทีม่ีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพืน้ฐานได้รับการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ 
รวมถึงเด็กทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพฒันาทกัษะทีจ่ าเปน็ที่
เหมาะสม 
3. ประชากรวัยแรงงานมีทกัษะพีน้ฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ต่อการ
ท างาน
4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 10 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

229,282,300           

 BR1202 การพฒันาการจัดการเรียนการสอนสู่
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพือ่
ตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษ
ที ่21

1 มีหลักสูตรทีพ่ฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทศัน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาส
พฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้
2 มีการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเน้นใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพือ่ใหเ้กิดสมรรถนะหลักและการพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active 
leraning)
3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่น้นการปฏบิติั 
(Performance-based Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเปน็และ
สมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล
5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

1,625,000,000
2 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
265,000,000           

 BR1203 การปฏรูิปกลไกและระบบการผลิต
และพฒันาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพฒันารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่ีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์เข้าเรียนครู
และการพฒันาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเปน็ครู
2. การพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพืน้ทีเ่พือ่สร้างความเปน็
เลิศ
3. พฒันารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครูพีเ่ล้ียงเพือ่เตรียมครูทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ
4. ก าหนดสมรรถนะและการพฒันามาตรฐานและชี้วัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ
5. ก าหนดสมรรถนะและการพฒันามาตรฐานและตัวชี้วัด สมรรถนะครูและบคุลากร
ทางการศึกษาและการพฒันาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความต้องการ
จ าเปน็
6. การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง
7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิติังานและสมรรถนะวิชาชีพครู
8. การพฒันาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

700,000
4 โครงการ 

จาก 2 หน่วยงาน
80,581,500             

ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิต
ครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม) ประกอบด้วย 4 โครงการ
ย่อย

43,000,000             

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและ
ระบบอื่นๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิติัอย่าง
เต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและ
การสร้างงาน

1. พฒันาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่น้นการ
ฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ทีเ่น้น
การฝึกปฏบิติัอย่างเต็มรูป โดยใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐาน 
3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

3 โครงการ
จาก 1 หน่วยงาน

1,315,000,000

 BR1205 การปฏรูิปบทบาทการวิจัยและระบบ
ธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพือ่
สนับสนุนการพฒันาประเทศไทยออก
จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน

1. กระบวนการผลิตพฒันาก าลังคนทีม่ีคุณภาพ
2. ปฎรูิประบบการวิจัยและนวัตกรรม
3. ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดับ

4 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

225,000,000
3 โครงการ

จาก 3 หน่วยงาน
80,200,000             

ระบบงบประมาณการผลิตและพฒันาก าลังคน
ในลักษณะ demand side financing
(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

5,000,000              

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564/หรอืจำกแหล่ง
งบประมำณอ่ืนเปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหสัBR

ชือ่กิจกรรมปฏริปู
ทีส่่งผลตอ่ประชำชนอย่ำงมนัียส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรทีจ่ะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๒๓๗



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธกิำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม

 - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

 - ส ำนักงำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทนุทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและ
ส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดับทีสู่งขึน้

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

เด็กและเยาวชนทีม่ีความเสีย่งในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้แต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึน้พ้ืนฐานได้รับ
การปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสูร่ะบบหรือพัฒนาทกัษะที่
จ าเปน็ทีเ่หมาะสม

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการคัดกรองเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวยัจากครอบครัวทีข่าดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พกิาร ด้อยโอกาส ใหไ้ด้รับการพฒันาทีส่มวยั มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

พฒันาระบบการค้นหาเฝ้าระวงัติดตามและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้าถึงการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวยัจนถึงระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบการติดตามช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใหก้ลับเข้าศึกษาต่อ/พฒันาทักษะในการประกอบอาชีพทีเ่หมาะสม

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรยีน (3-5 ป)ี ทกุคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทนุทรพัย์ ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้บัการดแูละและส่งเสรมิพัฒนาการ
จากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแหง่ชาต ิและไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษา รวมถึง
ระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครวัหรอืกลุ่มของครอบครวัจนส าเรจ็การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หรอืระดบัสูงกว่าอย่างเสมอภาคตามศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อย่างน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้บัการพัฒนาทกัษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีกัษะดา้นการอ่านและคณติศาสตร ์(Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยุคปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความรว่มมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครฐั
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ภาคเอกชน

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

BR1201

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ประชากรวัยแรงงานมีทกัษะพ้ีนฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ต่อการท างาน มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีการพฒันาเคร่ืองมือการประเมินศักยภาพของประชากรกลุ่มวยัแรงงาน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ฐานด้านการอา่นและ
คณิตศาสตร์และท าการจดัเกบ็และรายงานข้อมูลต่อสาธารณะทุก 3 ปี มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

* 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

มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มีระบบฐานข้อมูลแบบเปิด (Open Data) และระบบการติดตามเด็กและเยาวชนนับต้ังแต่ระดับปฐมวยัไปจนถึงวยัท างาน นับต้ังแต่
ระดับประถมวยัสู่ระดับประถมศึกษา (School Readiness Survey) การส ารวจและประเมินทักษะความพร้อมของเยาวชนในการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐานข้อมูลและการติดตามในหลายมิติของคุณภาพชีวติ

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

สนับสนุนการแกไ้ขปัญหาความเหล่ือมล้ าทางการศึกษาในสถานศึกษาขนาดเล็กอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกบับริบทของพืน้ที่ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

๒๓๘



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน BR1201x01 โครงการชีแ้จง
ระบบการคัดกรอง
เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือ
ส่งเสริมโอกาสและ
พัฒนาการทีส่มวัย
ก่อนเข้าสูร่ะบบ
การศึกษา  เพ่ือ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจในการ
ช่วยเหลือสนับสนุน 
รวมทัง้ส่งต่อให้
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่าดแคลนทนุทรัพยแ์ละ
ด้อยโอกาส หรือมีพัฒนาการล่าช้า
และมีความเสีย่งทีผ่่านการคัดกรอง
ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน ใหไ้ด้รับ
การพัฒนาทีส่มวัย

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000          เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1.1

กสศ. BR1201x02 ระบบการดูแลและ
ส่งต่อ (Smart 
Referral System)
 กลุม่เปา้หมายของ
 กสศ.

สร้างระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุม่
ปฐมวัยกลุม่ด้อยโอกาส เชือ่มโยง
ข้อมูลกับหน่วยงานทีม่ีภารกิจ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยมีเปา้หมายใน
การท ากับเด็กกลุม่เปา้หมาย 30,000 
คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน BR1201x03 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบ
การศึกษาสังกัด
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน

เด็กและเยาวชนทีไ่ม่ได้รับการศึกษา 
หรือออกจากสถานศึกษากลางคัน
ได้รับความช่วยเหลือใหไ้ด้เข้าสูร่ะบบ
การศึกษาหรือได้รับการฝึกทกัษะอาชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65           4,879,500 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.1, MS 2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงการขับเคลือ่น
นโยบายการ
แก้ปญัหาเด็กทีอ่ยู่
นอกระบบ
การศึกษาและเด็ก
ออกกลางคันใหก้ลับ
เข้าสูร่ะบบการศึกษา

 - ประชากรวัยเรียนกลุม่เปา้หมายอายุ
 3 – 18 ป ีได้รับการศึกษาอยา่งเทา่
เทยีมทัว่ถึงและตรงตามศักยภาพจน
จบหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน
 - จ านวนประชากรวัยเรียน
กลุม่เปา้หมายอาย ุ3 -18 ป ีทีจ่บ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานและมี
ประสิทธภิาพ

ต.ค.64-ก.ย.65         25,677,800 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x05 สนับสนุนการ
พัฒนาครูนอกระบบ
การศึกษา

การพัฒนาครูเพ่ือท างานต่อ
กลุม่เปา้หมายเด็กทีห่ลุดออกนอก
ระบบการศึกษาจ านวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

1.ชุดโครงการสร้างระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุม่ยากจน ด้อยโอกาส

2.ชุดโครงการช่วยเหลือนักเรียนกลุม่หลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้าสูร่ะบบการศึกษาหรือมีทกัษะการประกอบอาชีพ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นกั

น 
 

๒๓๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กสศ. BR1201x06 โครงการประเมิน
ศักยภาพของ
ประชากรกลุม่วัย
แรงงาน (Adult 
Skills Survey) ใน
ด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์

โครงการประเมินศักยภาพของ
ประชากรกลุม่วัยแรงงาน (Adult 
Skills Survey) ในด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์และรายงานผลต่อ
สาธารณะทกุ 3 ป ีโดยท างานร่วมกับ
ธนาคารโลกในการออกแบบการ
ส ารวจ ส ารวจทกัษะแรงงาน และ
ประเมินผลแรงงานจ านวนประมาณ 
8,000 คนจากทัว่ประเทศ น าผลทีไ่ด้
ไปท าการวิเคราะหแ์ละหาวิธพัีฒนา
แนวทางพัฒนาทกัษะแรงงานไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 3.1

กสศ. BR1201x07 โครงการระบบ
สารสนเทศเพ่ือ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษา 3.0 
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชากร
กลุม่เปา้หมาย
ผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา

ได้ระบบสารสนเทศเพ่ือความเสมอ
ภาคทางการศึกษาทีค่รอบคลุม เด็ก
ยากจน ยากจนพิเศษ และเด็กทีห่ลุด
ออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

M.S.4.1

กสศ. เปน็เจ้าภาพหลัก และ
รับผิดชอบร่วมกับ มท. ศธ. สธ. 
พม. กค. รง.

BR1201x08 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) ของ
เด็กกลุม่ยากจน 
ด้อยโอกาสต่างๆ 
แบบระยะยาว 
(Longitudinal 
Data) ทัง้ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท าระบบฐานข้อมูลพหมุิติของ
กลุม่เปา้หมาย กสศ. เปน็การส ารวจ
เด็กและเยาวชนด้อยโอกาส เด็กทีม่ี
ความเสีย่งหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยากไร้ จ านวน 2 ระบบ  และพัฒนา
จัดท าฐานข้อมูลส ารวจสถานะความ
เหลือ่มล้ าและคุณภาพของทรัพยากร
มนุษย ์(human capital) ของไทย
อยา่งต่อเน่ือง โดยเริ่มจัดท าระบบเก็บ
ข้อมูลจาก 1,500 กลุม่ตัวอยา่ง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มือการปฏบิตัิงาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนทีห่า่งไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

การจัดท าฐานข้อมูลส าหรับโรงเรียน
กลุม่ Standalone และ Isolated 
School รวมถึงท าคู่มือการปฏบิตัิงาน
ใหกั้บหน่วยงานเพ่ือใหเ้หน็ถึงสภาพ
ของทรัพยากรขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ของ
โรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

3.ชุดโครงการการจัดท าระบบบรูณาการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา

4.ชุดโครงการการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพในระดับมาตรฐานของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

สพฐ. เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก และ
ด าเนินการร่วมกับ กสศ.

BR1201x10 โครงการจัดท า
ฐานข้อมูล 
มาตรฐานการ
ด าเนินการ และ
คู่มือการปฏบิตัิงาน
ส าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กทีไ่ม่
สามารถควบรวมได้
 และโรงเรียนใน
พ้ืนทีห่า่งไกล และ
ด าเนินการน าร่อง

จดัท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุดส ำหรับ
โรงเรียนที่จะสำมำรถด ำเนินกำรเรียนกำร
สอนได้อย่ำงมีคุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำร
จดักำร ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน และ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนของโรงเรียนและส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวกที่เปน็บรรทัดฐำนของ
ประเทศและแนวปฏบิติัที่ดีระหว่ำงประเทศ
 กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือในกำรจดัหำทรัพยำกรทำงกำยภำพ
และกำรเงินใหแ้กโ่รงเรียน  โดย กสศ. 
ท ำงำนร่วมกบั สพฐ. ในกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล จดัท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน และ
ด ำเนินกำรน ำร่องเพือ่ยกระดับคุณภำพขั้น
พืน้ฐำนของโรงเรียนเปน็จ ำนวน 10% ของ
โรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และโรงเรียนใน
ที่หำ่งไกล (isolated school) 857 โรง 
(โรงเรียนละ 5 แสนบำท)

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

*** จดัท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแหง่ชำติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 2. หน่วยงานอืน่ที่เกีย่วข้องในการจัดการศึกษา

     1.1 ส่วนราชการ     2.1 กระทรวงมหาดไทย  
           - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย

           - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวฒันธรรม (สถาบันบัณฑิตพฒันศิลป์ ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เป็นต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม        

           - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากับ     2.7 กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา            

           - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวสิาหกิจ:สถาบันการบินพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

     2.10 ส านักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ผู้เรียนทกุระดับมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพและการร่วมพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจทิัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล

ม.ิย. 64 - ม.ีค. 65

ม.ิย. 64 - ก.ย. 65มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่น้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวตักรรม

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับทีเ่น้นการปฏบิัติ (Performance-based Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64

 มีหลักสูตรทีพ่ฒันาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education 
ซ่ึงผู้เรียนทุกระดับได้มีโอกาสพฒันาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อใน
วชิาชีพขั้นสูงได้

ม.ีค. 64 - ม.ิย. 64

มีการจดัการเรียนการสอนทีมุ่ง่เน้นใหผู้้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการพฒันาตนเอง
ตามความถนัดและความสนใจ (Active leraning)

ม.ิย. 64 - ธ.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

1. ผู้เรียนทกุระดับเปน็ผู้มีความรู้ ทกัษะและใฝ่เรียนรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิตในโลกยคุใหม่ รู้เทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมืองทีต่ืน่รู้ มีความรับผิดชอบ
 และมีจิตสาธารณะ
2. คร/ูอาจารยม์ีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจิตวิยาการเรียนรู้ สือ่และการใช้สือ่  เทคโนโลยเีพ่ือ
การศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความศรัทธาในวิชาชีพและความเปน็ครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามีสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 สือ่และเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีจิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญ
ก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมีมนุษยส์ัมพันธท์ีด่ีในการร่วมมือกับบคุคล หน่วยงานและชุมชนในการส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทีป่ลอดภยัส าหรับผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1202การพัฒนาการจัดการเรยีนรู้สู่การเรยีนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.1  MS1.4  

๒๔๒



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(กศน.)

BR1202x01  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดบั 
ประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
และระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย บนฐาน
ของสามมโนทศัน์หลักคือ Career 
Education, Competency Building และ
 Creative Education เพ่ือใหผู้้เรยีนทกุ
ระดบัไดม้ีโอกาสพัฒนาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเปน็รายบคุคล จน
สามารถประกอบอาชีพหรอืศึกษาตอ่ใน
วชิาชีพขัน้สูงได้
การด าเนินงาน 
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการพฒันา
หลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
2. ร่างหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโนทัศน์
3. ทดลองใชห้ลักสูตรฯบนฐานของสามมโน
ทัศน์ในสถานศึกษาน าร่อง
4. ประเมินการใชห้ลักสูตร

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64        150,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1

กระทรวงศึกษาธกิาร 
(สพฐ.)

BR1202x02  โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้
พ้ืนฐาน (ระดับ ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย) บนฐานของสาม
มโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative
 Education เพ่ือให้ผู้เรยีนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและ
ความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรอืศึกษาต่อในวิชาชพี
ขัน้สูงได้
การด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล
สารสนเทศทีจ่ าเป็นและส าคัญเก่ียวกับ
การพัฒนาหลักสูตรฯ บนฐานของสาม
มโนทัศน์
2. รา่งหลักสูตรฯ บนฐานของสามมโน
ทัศน์
3. ทดลองใชห้ลักสูตรฯบนฐานของสาม
มโนทัศน์ในสถานศึกษาน ารอ่ง
4. ประเมินการใชห้ลักสูตร

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64        225,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.1เปา้หมาย : มหีลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขัน้พื้นฐาน)ที่
ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มหีลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career 
Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ
 ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๒๔๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธกิาร สพฐ.
สป. (กศน.)

BR1202x03 มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64        750,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.2

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x04 มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64        500,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS1.3

เปา้หมาย : มหีลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
(การศึกษาขัน้พื้นฐาน)ที่
ท าให้ผู้เรียนสามารถ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มหีลักสูตร
การศึกษาขัน้พื้นฐานบน
ฐานของสามมโนทัศน์
หลักคือ Career 
Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
 ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ
 ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

โครงการจดัท ารปูแบบการประเมินการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิตั ิ(Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรยีนรู ้
(Assessment for Learning)
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏบิัติ 
(Performance-based Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิัติ (Performance-based 
Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

เปา้หมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน 
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

โครงการจดัท ารปูแบบการจดัการเรยีนรู้
ภายใตแ้นวคิด การเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active 
Learning) และการเรยีนรูแ้บบรว่ม
สรา้งสรรค์ (Co-creation)  ทีมุ่ง่เน้นให้
ผู้เรยีนในระบบและนอกระบบเปน็ผู้รว่ม
สรา้งสรรค์การเรยีนรู ้เพ่ือใหเ้กิดสมรรถนะ
หลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัด
และความสนใจ ในการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิรุก (Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creation)
2. ร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ (Co-creation) ในสถานศึกษาน า
ร่อง
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการจัดการเรียนรู้
เชงิรุก (Active Learning) และการเรียนรู้
แบบร่วมสร้างสรรค์ (Co-creation)

เปา้หมาย : มรูีปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิ
การเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ใน
การศึกษาขัน้พื้นฐานที่
ท าให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะหลักและ
พฒันาตนเองตามความ
ถนัดและความสนใจ
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เชงิ
การเรียนรู้เชงิรุก 
(Active Learning) 
และการเรียนรู้แบบร่วม
สร้างสรรค์ 
(Co-creation)  ที่
มุง่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้
ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนมีความ
รอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

๒๔๔



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : มีหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อธัยาศัยสามารถพฒันา
ตนเองตามความถนัด
และความสนใจเป็น
รายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชพีหรือ
ศึกษาต่อในวชิาชพีขัน้สูง
ได้
ผลผลิต : มีหลักสูตร
การการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศับนฐานของ
สามมโนทัศน์หลักคือ 
Career Education, 
Competency 
Building และ Creative
 Educationการจัดการ
เรียนรู้ทุกระดับที่พฒันา
ผู้เรียนมีสมรรถนะตาม
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ผลลัพธ ์: ผู้เรียนระดับ 
ประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายมีความรอบรู้
ที่จ าเป็น (essential 
literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการ
ด ารงชวีติ การประกอบ
อาชพีและการร่วม
พฒันาสังคมอยา่งยัง่ยนื

กระทรวงศึกษาธกิาร 
สป. (ศทก.)

BR1202x05 มิ.ย. 64 - มี.ค. 65        250,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS1.4

สป.ศธ. BR1202x06 โครงการพัฒนาระบบนิเวศการเรยีนรูท้ีเ่น้น
การมีส่วนรว่มและการสรา้งสรรค์นวตักรรม
การด าเนินการ
1. การระดมผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านวชิาการที่หลากหลายมาชว่ยในการ
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และออกแบบการสร้าง
ระบบนิเวศการเรียนรู้แบบบูรณาการเชงิ
พื้นที่ที่เหมาะสม 
2. การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบ 
บทบาท อ านาจหน้าที่ที่เกีย่วขอ้งกบับุคลากร
 ครู ผู้บริหาร และกฎระเบียบอืน่ ๆ ที่เป็น
พลังในการส่งเสริมเพื่อการบูรณาการเชงิพื้นที่
 และ/หรือการยกเลิกกฎ ระเบียบ ที่ขดัและ
เป็นอปุสรรคต่อการด าเนินงาน
3. การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ในการร่วมมือกนั เพื่อเป็นเครือขา่ยสนับสนุน
การด าเนินงาน เพื่อการจัดท าระบบนิเวศการ
เรียนรู้ ที่เป็นการสร้างสรรค์นวตักรรมแบบ
บูรณาการเชงิพื้นที่ที่เหมาะสม

เปา้หมาย : มีระบบ
นิเวศการเรียนรู้ที่เน้น
การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวตักรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนิเวศ
การเรียนรู้ที่เน้นการมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวตักรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทั้งใน
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

มิ.ย. 64 - ก.ย. 65         15,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS 1.5

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

โครงการจดัท ารปูแบบการประเมินการ
เรยีนรูข้องผู้เรยีนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิตั ิ(Performance-based 
Assessment) และการพัฒนาการเรยีนรู ้
(Assessment for Learning)
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท ารูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนในระบบ
และนอกระบบที่เน้นการปฏบิัติ 
(Performance-based Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for 
Learning)
2. ร่างรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
3. ทดลองใชรู้ปแบบการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ (Performance-based Assessment)
 และการพฒันาการเรียนรู้ (Assessment for
 Learning)
4. ประเมินการใชรู้ปแบบการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในระบบและนอกระบบที่
เน้นการปฏบิัติ (Performance-based 
Assessment) และการพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for Learning)

เปา้หมาย : มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลผลิต :  มีรูปแบบ
การประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในระบบและ
นอกระบบที่เน้นการ
ปฏบิัติ 
(Performance-based
 Assessment) และ
การพฒันาการเรียนรู้ 
(Assessment for 
Learning)
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน 
ระบบและนอกระบบมี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

โครงการจดัท าแพลตฟอรม์การเรยีนรูด้จิทิลั
ส าหรบัผู้เรยีนในระบบและนอกระบบ ใหม้ี
ความรอบรูท้ีจ่ าเปน็และสมรรถนะหลัก
รวมถึงความถนัดและความสนใจรายบคุคล 
ควรเพ่ิมระบบใหค้รดูว้ย
การด าเนินงาน
1. วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ที่จ าเป็นและส าคัญเกีย่วกบัการจัดท า
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลักรวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
2. ร่างรูปแบบการจัดท าแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนในระบบและนอก
ระบบให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะ
หลักรวมถงึความถนัดและความสนใจ
รายบุคคล
3. ทดลองใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัล
ส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบให้มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและความสนใจรายบุคคล
4. ประเมินการใชแ้พลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนในระบบและนอกระบบ
ให้มีความรอบรู้ที่จ าเป็นและสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและความสนใจรายบุคคล

เปา้หมาย : มี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้
มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
ผลผลิต : มี
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบให้
มีความรอบรู้ที่จ าเป็น
และสมรรถนะหลัก
รวมถงึความถนัดและ
ความสนใจรายบุคคล
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนใน
ระบบและนอกระบบ มี
ความรอบรู้ที่จ าเป็น 
(essential literacy) 
และสมรรถนะหลัก 
(Core Comepency) 
ในการด ารงชวีติ การ
ประกอบอาชพีและการ
ร่วมพฒันาสังคมอยา่ง
ยัง่ยนื

๒๔๕



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริปูกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครแูละบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ทีป่ระชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา  - ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  - ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 - ส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏบิตัิงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ัดสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู และการ
พัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรใหม้ีสมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวชีว้ัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาตามความต้องการจ าเปน็

* 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

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่นวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบคุลากรทางการศึกษาและอาจารยใ์หม้ีคุณภาพและประสิทธภิาพ
        (1) มีรูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทีม่ีประสิทธภิาพเทีย่งตรง และลดความเหลือ่มล้ า
        (2) มีหลักสูตรการผลิตครูทีเ่ปน็เลิศและมีรูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามความต้องการและความจ้าเปน็ตามบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนที่
        (3) มีกรอบมาตรฐานและตัวชีว้ัดสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครู และครูพ่ีเลีย้งในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครูเพ่ือน าไปสูก่ารประเมิน
มาตรฐานการปฏบิตัิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครูและครูพ่ีเลีย้งตามความต้องการจ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ใหม้ีคุณภาพ ประสิทธภิาพและมีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ
       (4) มีกรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพครูทัง้สายสามัญศึกษาและสายอาชีวศึกษา ทีเ่น้นใหค้รูมีความพร้อมท ังทางด้านวิชาการ เชีย่วชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และ
จิตวิญญาณความเปน็ครูเพ่ือน าไปสูก่ารประเมินมาตรฐานการปฏบิตัิงานและสมรรถนะ และการวิเคราะหแ์ละพัฒนาสมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเปน็
       (5) มีระบบกลไกใหค้รูและผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง อาท ิPLC & CPD (Professional Learning Community & Continuous 
Professional Development) และใหค้วามความส าคัญกับมีการนิเทศและติดตามช่วยเหลือครูใหม่/ครูทีไ่ม่มีวุฒิทางการศึกษา
       (6) มีการปรับปรุงระบบกลไกการเลือ่นวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมินสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลือ่นวิทยฐานะและการปรับปรุงค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจัยและนวัตกรรม (อว.)

BR1203

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่ีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมิน
คุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลีย้งเพ่ือเตรียมครู
ทีม่ีคุณภาพและประสิทธภิาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65
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เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./สภา
คณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/ 
ทปอ.

BR1203X01 โครงการพัฒนา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์เข้าเรียนครู
และการพัฒนา
เครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณลักษณะ
ความเปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษา
ครูทีเ่ปน็ระบบกลางของประเทศ
2. มีเครื่องมือวัดความถนัดความเปน็
ครูทีม่ีประสิทธภิาพ มีเกณฑ์การ
ประเมินผลและตัดสิน และจัดท าคลัง
ข้อสอบของเครื่องมือวัดดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ หลักเกณฑ์
 และกระบวนการคัดเลือกนิสิต/
นักศึกษาครูทีเ่ปน็ระบบกลางของ
ประเทศ ไปด าเนินการคัดเลือกบคุคล
ทีม่ีคุณลักษณะทีพึ่งประสงค์เข้าเรียนครู

เม.ย.64 – มี.ค.65 15,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แหง่
ประเทศไทย/ คุรุสภา/ ส านักงาน 
ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพ้ืนทีเ่พ่ือ
สร้างความเปน็เลิศ

เม.ย.64 – ก.ย.65 13,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตคร ูและ
ปรบัปรงุหลักสูตรใหส้อดคล้องแนวทางการ
จดัการศึกษาของหน่วยงานผู้ใช้คร ูและ
บรบิทพ้ืนที ่โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครอูาชีวะ(หลักสูตรปกตแิละ
ตอ่เน่ือง) ทีเ่น้นความรว่มมือและการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ประเทศ (ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.) 
สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน ก .ค.ศ. 
สอศ.)
  1.2 การผลิตครสูามัญ ปรบัปรงุวธิีการ
จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ผู้รบัผิดชอบ :
 ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครปูฐมวยั เน้นการสรา้ง
พัฒนาการตามช่วงวยัของผู้เรยีน 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.4 การผลิตครกูารศึกษาพิเศษ 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.5 การผลิตครกูารศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่น้นเชิงบรบิทและพ้ืนที ่
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครมูีคุณภาพมาตรฐาน 
ทีส่ถาบนัผลิตครนู าใช้ในการผลิตครทูีม่ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของผู้ใช้และสรา้งคนทีต่อบโจทยก์ารพัฒนา
ประเทศ

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

ส านักงานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์แหง่
ประเทศไทย คุรุสภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนิเทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพ่ี
เลีย้งในสถานศึกษา

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และพัฒนา
รปูแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพครแูละระบบการนิเทศการศึกษา
และการสอนงานของครพ่ีูเลีย้ง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะตวัชีว้ดั 
รปูแบบและหลักเกณฑ์การประเมินครพ่ีูเลีย้ง
ในหรอืสถานฝึกประสบการณว์ชิาชีพดา้น
วชิาชีพคร ู 
3. จดัท าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะทาง
วชิาการและทกัษะการนิเทศและการสอน
ของครพ่ีูเลีย้งในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครพ่ีูเลีย้งใน
สถานศึกษาไปนับเปน็ชัว่โมงของภาระงาน
ของครใูนสถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครนู าระบบและกระบวนการ
บรหิารจดัการประสบการณว์ชิาชีพของ
สถาบนัผลิตครไูปด าเนินการรว่มกับ
สถานศึกษา เพ่ือผลิตครทูีม่ีคุณภาพ

เม.ย.64 – ก.ย.66 5,000,000          ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

ส านักงานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย /คุรุ
สภา

BR1203X04 โครงการพัฒนา
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน 
และตัวชีว้ัด ของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินสมรรถนะอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนัผลิตครู
4. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู

เม.ย.64 – ก.ย.67 10,000,000        ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4

กคศ. BR1203X05 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมการ
ก าหนดสมรรถนะ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา 4 สายงาน

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา

ม.ค.-ธ.ค.64 700,000             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS5

2. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตคร ูและ
ปรบัปรงุหลักสูตรใหส้อดคล้องแนวทางการ
จดัการศึกษาของหน่วยงานผู้ใช้คร ูและ
บรบิทพ้ืนที ่โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครอูาชีวะ(หลักสูตรปกตแิละ
ตอ่เน่ือง) ทีเ่น้นความรว่มมือและการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการเฉพาะทาง
ทีม่ีคุณภาพสอดคล้องกับความตอ้งการของ
ประเทศ (ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ สมอ.) 
สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน ก .ค.ศ. 
สอศ.)
  1.2 การผลิตครสูามัญ ปรบัปรงุวธิีการ
จดัการเรยีนการสอนใหส้อดคล้องกับ
แนวทางตามหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ผู้รบัผิดชอบ :
 ส านักงานปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา ส านักงาน 
ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครปูฐมวยั เน้นการสรา้ง
พัฒนาการตามช่วงวยัของผู้เรยีน 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.4 การผลิตครกูารศึกษาพิเศษ 
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.)
  1.5 การผลิตครกูารศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษา
ตลอดชิวติ ทีเ่น้นเชิงบรบิทและพ้ืนที ่
(ผู้รบัผิดชอบ : ส านักงานปลัดกระทรวง อว.
 (สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตคร ูคุรสุภา 
ส านักงาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท. กทม. 
สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครมูีคุณภาพมาตรฐาน 
ทีส่ถาบนัผลิตครนู าใช้ในการผลิตครทูีม่ี
คุณภาพและสอดคล้องกับความตอ้งการ
ของผู้ใช้และสรา้งคนทีต่อบโจทยก์ารพัฒนา
ประเทศ
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏริูปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X06 โครงการปฏริูป
ระบบแรงจูงใจและ
ค่าตอบแทน ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา (กิจกรรม
การก าหนด
หลักเกณฑ์และ
วิธกีารฯ หรือแบบ
ประเมินผลการ
ปฏบิตัิงานของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาใหเ้หมาะสม
กับมาตรฐาน
ต าแหน่งข้าราชการ
ครูและบคุลากร
ทางการศึกษา)

1. การปรับปรุงระบบการประเมินการ
ปฏบิตัิงานของข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,230,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS7, MS8

กคศ. BR1203X07 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กิจกรรมร่าง
หลักเกณฑ์และ
วิธกีารประเมินวิทย
ฐานะข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเลือ่นวิทย
ฐานะและการคงวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65            1,050,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือความเปน็
เลิศตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง มาตรฐาน
วิชาชีพ สมรรถนะ
วิชาชีพและ
สมรรถนะใน
ศตวรรษที ่21

 - ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนา
ตามหลักสูตรที ่ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการพัฒนา
ผ่านศูนยพั์ฒนาศักยภาพบคุคลเพ่ือ
ความเปน็เลิศ (Human Capital 
Excellence Center : HCEC)
 - มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ด้รับการ
รับรองสามารถน าชัว่โมงการพัฒนา
ไปประกอบการขอมีและเลือ่นวิทย
ฐานะ

ต.ค.64-ก.ย.65          26,301,500 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านดิจิทลัเทคโนโลยี

 - พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตรการ
พัฒนาบคุลากรภาครัฐเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการปรับเปีย่นไปสู่
องค์กรดิจิทลั  
 - พัฒนา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดีิจิทลั (Digital Literacy)  
โดยศูนย ์HCEC  เปน็ฐาน  )  ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา (กลุม่เข้าสูต่ าแหน่ง/ทัว่ไป)  
จ านวน  50,000 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และศูนย์
 HCEC เปน็ฐาน

ต.ค.64-ก.ย.65          52,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS6

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร  2. หน่วยงานอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (กศน.)     2.3 กระทรวงพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.)

        - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากบั     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานเลขาธกิารคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านักงานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกดัทีเ่ปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบันพฒันาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอตุสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบันคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานรว่มด าเนินการ     2.14 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

    2.15 การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วแหง่ประเทศไทย (สทท.)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

ผู้ส าเรจ็อาชวีศึกษามทีกัษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

BR1204การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิย่างเตม็รปูแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและการ
สรา้งงาน

* 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

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อมเข้าสูอ่าชีพ
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

    2.6 กระทรวงการอดุมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป โดยใช้พ้ืนทีเ่ปน็ฐาน 
ช่วงแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ช่วงทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565
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เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. 
คค.

หน่วยสนับสนุน : รง. สคช. 
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท. 
T.C.C.สทท.
กพ. กค.  

BR1204X01 โครงการพัฒนาระบบ
ความรว่มมือระหว่าง
ภาครฐัและ
ภาคเอกชนให้เกิด
ความเขม้แขง็ในการ
จัดอาชวีศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึก
ปฏบิัติอยา่งเต็มรปู
เพ่ือการผลิตและ
พัฒนาก าลังคนระดับ
อาชวีศึกษาในกลุ่ม
อาชพีทีส่อดคล้องกับ
การพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 (Workforce
 4.o) และอาชพีใหม่ 
(Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพัฒนา
ประเทศในอนาคต
อยา่งเป็นระบบ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

734,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS1

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. 
คค.

หน่วยสนับสนุน : รง. สคช. 
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท. 
T.C.C.สทท.
กพ. กค.  

BR1204X02 โครงการสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในการจัด
อาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคีและระบบ
อ่ืนๆ ทีเ่น้นการฝึก
ปฏบิตัิอยา่งเต็มรูป
โดยใช้พ้ืนทีเ่ปน็ฐาน 

เปา้หมาย :
เพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ๆ   ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปโดยใชพ้ื้นที่เป็น
ฐาน ตามความจ าเป็นเร่งด่วนในการใชก้ าลังคน
๑) พื้นที่เขตอตุสาหกรรม เกษตร และบริการ
 ที่เป็นเขตพฒันาพเิศษตามนโยบายรัฐบาล
๒) พื้นที่จังหวดัที่มีลักษณะภมูิสังคมอาชพีใน
แต่ละจังหวดั 
ผลผลิต :
๑) พฒันาระบบบริหารจัดการเชงิพื้นที่ 
๒) ระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน นักศึกษา 
ระหวา่งการฝึกอาชพีและฝึกปฏบิัติงาน 
๓) ระบบอ านวยความสะดวกให้กบัสถาน
ประกอบการเพื่อการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิ
ภาคีและระบบอืน่ ๆ ที่เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่ง
เต็มรูป
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชวีศึกษามีทักษะที่ตรงกบัความ
คาดหวงัของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเป้าหมาย
การพฒันาประเทศ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

231,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS2

เปา้หมาย : 
พฒันาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพฒันาก าลังคน
ระดับอาชวีศึกษาในกลุ่มอาชพีที่สอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 (Workforce 
4.o)  และอาชพีใหม่ (Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศในอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพฒันาก าลังระดับ
อาชวีศึกษาที่สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชพีใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคตอยา่งเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชวีศึกษาและก าลังผู้อยูใ่น
ภาคแรงงานได้รับการพฒันาต่อยอดทักษะ
อาชพีในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชพีใหม่ในอนาคต 
๓) ระบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เขม้แขง็ในการร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปอยา่งมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษามีทกัษะทีต่รง
กับความคาดหวงัของสถานประกอบการ
และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้อง
กับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

MS1 
MS2 
MS3 

MS1 
MS2 
MS3 

๒๕๑



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับ

เดิม) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

เปา้หมาย : 
พฒันาระบบความร่วมมือภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อการผลิตและพฒันาก าลังคน
ระดับอาชวีศึกษาในกลุ่มอาชพีที่สอดคล้อง
กบัการพฒันาประเทศไทย 4.0 (Workforce 
4.o)  และอาชพีใหม่ (Future Jobs) ที่
จ าเป็นต่อการพฒันาประเทศในอนาคตอยา่ง
เป็นระบบ
ผลผลิต :
๑) แผนการผลิตและพฒันาก าลังระดับ
อาชวีศึกษาที่สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศ
ไทย 4.0 และอาชพีใหม่ที่จ าเป็นต่อการ
พฒันาประเทศในอนาคตอยา่งเป็นระบบ
๒) ผู้เรียนระดับอาชวีศึกษาและก าลังผู้อยูใ่น
ภาคแรงงานได้รับการพฒันาต่อยอดทักษะ
อาชพีในสาขาขาดแคลนและทักษะรองรับ
อาชพีใหม่ในอนาคต 
๓) ระบบความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เขม้แขง็ในการร่วมจัด
อาชวีศึกษาระบบทวภิาคีและระบบอืน่ ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏบิัติอยา่งเต็มรูปอยา่งมีคุณภาพ
และมาตรฐาน
ผลลัพธ์ : ผู้ส าเรจ็อาชีวศึกษามีทกัษะทีต่รง
กับความคาดหวงัของสถานประกอบการ
และทกัษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้อง
กับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ

หน่วยหลัก :
สอศ. มท. วธ. สธ. อว. กห. กก. 
คค.

หน่วยสนับสนุน : รง. สคช. 
อก. BOI กนอ. สกพอ. ส.อ.ท. 
T.C.C.สทท.
กพ. กค.  

BR1204X03 โครงการประกัน
คุณภาพผู้เรียน
อาชีวศึกษาใหม้ี
ความพร้อมเข้าสู่
อาชีพ 
(Employability 
Readiness)

เป้าหมาย :
ประกนัคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาใหม้ีความพร้อม
เขา้สู่อาชีพ (Employability Readiness)
ผลผลิต :
๑) หลักสูตรฐานสมรรถนะและแผนการฝึกงาน/
ฝึกอาชีพสาขาขาดแคลนและสาขาอนาคต
๒) ครูผู้สอนมีขดีความสามารถด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอาชีพ และครูฝึกในสถาน
ประกอบการมีความสามารถในการถา่ยทอด
ประสบการณ์และสอนงาน
๓) Digital Content ด้านอาชีพที่ทันสมัยเพื่อ
การพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์
อาชีพส าหรับผู้เรียนและก าลังคนในภาคแรงงาน
๔) ระบบประเมินสมรรถนะผู้เรียนและระบบการ
รับรองที่เอื้อต่อการพัฒนารายบุคคลอยา่งต่อเนื่อง
ผลลัพธ์ :
ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีทักษะที่ตรงกบัความ
คาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการ สอดคล้องกบัเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ

ช่วงแรก: ก.พ. – 
ก.ย. 2564

ช่วงทีส่อง: ต.ค.
2564 – ก.ย. 2565

350,000,000       โครงการที่ได้รับจดัสรรตาม
 พรบ. 64

MS3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๒๕๒



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน 12

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - สํานักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สป.อว.) - สํานักงบประมาณ (สงป.)

 - สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สป.ศธ.)

 - สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 - สํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา (สกศ.)

 - สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

 - สถาบนัอุดมศึกษา  - สํานักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สป.พม.)

 - ที่ประชุมอธกิารบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - สํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม  (สป.ดท.) 

-  สํานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.)

 - สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน
(3) การปฏริปูระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการสรา้งความเชือ่มัน่และการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาจากทกุภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

BR1205การปฏริปูบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอย่างยั่งยืน

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ระบบงบประมาณการผลิตและพฒันาก าลังคนในลักษณะ demand side financing มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนทีม่ีคุณภาพ มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทกุระดับ

ปฎริูประบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

มกราคม 2564-ธนัวาคม 2565

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ปรับระบบการสรรหาผู้บริหารสถาบันอดุมศึกษา ใหเ้กดิธรรมาภบิาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

ระบบงบประมาณทีเ่อือ้ต่อการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม

รูปแบบการเรียนรู้ทีห่ลากหลายเพือ่การพฒันาทักษะ และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวติ (มาตรฐานการศึกษาระดับอดุมศึกษาทีย่ืดหยุ่น)

        สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)

        สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา  (สนผ.)

        สํานักนิติการ (สนก.)

        มหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

MS1 
MS2 
MS3 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 

๒๕๓



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

สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.) BR01205X01 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อการ
พัฒนาทักษะ และสร้าง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เป็นพลัง
     เป็นการขบัเคล่ือน
นโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอดุมศึกษา วิทยาศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
สํานักการวิจัยแหง่ชาติ 
(วช.) ภายใต้แผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบับปรับปรุง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ยทุธศาสตร์ด้านการวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทยท์้าทายของ
สังคม (Grand Challenge
 Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เป้าหมาย
1. สนับสนุนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
สังคมสูงวยัของผู้สูงอายุไทย
2. สร้างโอกาสใหค้นเกษยีณหรือผู้สูงอายุ
 (60 ปีขึ้นไป) มีแรงจงูใจเข้าสู่สังคมแหง่
การเรียนรู้
3. ผู้สูงวยัมีทักษะในการประกอบอาชีพ
4.พฒันาทักษะการประกอบอาชีพของผู้
เกษยีณและผู้สูงวยัใหต้รงความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
5. สร้างโอกาสใหผู้้เกษยีณดูแลตนเองได้
และประกอบอาชีพได้ตามทักษะ
6. นําทักษะเฉพาะทางของผู้เกษยีณเป็น
ช่องทางถ่ายทอดประสบการณ์เพือ่
พฒันาคนรุ่นใหม่

ต.ค. 63-ก.ย. 65 200,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

MS 1.1

มหาวทิยาลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ   
กจิกรรม 2 โครงการ
พฒันามหาวทิยาลัย
ไซเบอร์ไทย เพือ่การ
จดัการเรียนการสอน
ในระบบเปิด 
(Thai-MOOC) 
ระยะที ่5

จํานวนผู้เข้าใช้บริการการเรียนรู้รายวชิา
จาก Thai-MOOC  (นับ Active 
Account) 460,000 คน

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี65

MS1.1 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ข้อ 4.3.4 การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต

สํานักประสานและส่งเสริมกจิการ
อดุมศึกษา

BR01205X03 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
  กจิกรรม 4  
การศึกษาเชิงบูรณา
การกบัการทํางาน 

ต.ค 64-ก.ย. 65 9,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

สํานักมาตรฐานและประเมินผล
อดุมศึกษา

BR01205X04 รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพือ่การ
พฒันาทักษะ และ
สร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
  กจิกรรม 6 การ
พฒันามาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
  

  1) บัณฑิตได้รับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ
มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามทีมุ่ง่หวงั
เป็นทีย่อมรับในระดับชาติและระดับ
สากล 
  2) มีระบบการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวติในระดับอดุมศึกษา

ต.ค. 64-ก.ย. 65 26,200,000 เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
 65

MS1.1

4. การศึกษาเชิงบูรณาการกบัการทํางาน 
    1)   ผลผลิต (Output) (1) ได้หลักสูตรตาม
แพลตฟอร์ม CWIE และ EEC Model Type A 
จํานวน 10 หลักสูตร  (2) ได้โมเดลการ
ดําเนินการการจัดหลักสูตร CWIE และ EEC 
Model Type A จํานวน 1 โมเดล ผลลัพธ์ 
(outcome)  (1)  สถาบันอดุมศึกษามีหลักสูตรที่
ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ  (2)
  สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ศักยภาพ  (3)  บัณฑิตมีงานทํา เกดิการจ้างงาน
ในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยูท่ี่ดี ส่งผลดีต่อเศรษฐกจิในพื้นที่ EEC
 และยกระดับสู่ประเทศที่มีความสามารถในการ
แขง่ขนั
    2) ผลผลิต (Output)   (1)  ทราบปัจจัยแหง่
ความสําเร็จของหลักสูตร CWIE และมีแนว
ปฏบิัติที่ดี (Good Practices) (2)  ขอ้เสนอเชิง
นโยบายการยกระดับคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร 
CWIE ต่อฝ่ายนโยบายและคณะกรรมการต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ผลลัพธ์ (outcome) (1)  หลักสูตร
การศึกษาที่เป็น Competency-based  (2)  
บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องความต้องการ
กําลังคนของตลาดงาน (Demand Driven)  (3)  
หลักสูตร/สาขาวิชา ตรงกบัความต้องการของ
สถานประกอบการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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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

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ
นวตักรรม

BR01205X05 ระบบงบประมาณ
การผลิตและพฒันา
กําลังคนในลักษณะ 
demand side 
financing
  กจิกรรม : 1. 
หลักเกณฑ์การ
จดัสรรงบประมาณ
ใหแ้ก่
สถาบันอดุมศึกษา
โดยองิตามความ
ต้องการกําลังคน 
(Demand-side 
Financing) 
  กจิกรรม : 2 ระบบ
บริหารจดัการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่มุง่หวงั
ผลสัมฤทธิ์ ด้านการ
อดุมศึกษา

เป้าหมาย : การปรับเปล่ียนการจดัสรร
เงินงบประมาณแผ่นดินอดุหนุน
สถาบันอดุมศึกษา เป็นระบบ
งบประมาณแบบบูรณาการทีมุ่ง่เน้น
ผลสัมฤทธิ์ทีม่ีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลด้วยการจดัสรรงบประมาณ
ใหส้นองด้านอปุสงค์เป็นหลัก 
(Demand-side Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 5,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พจิารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จําเป็น)

MS 1.2

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

BR01205X06 ระบบงบประมาณที่
เอือ้ต่อการพฒันา
งานวจิยัและ
นวตักรรม  
  กจิกรรม 1 ระบบ
บริหารจดัการ
งบประมาณแบบ
บูรณาการเพือ่มุง่หวงั
ผลสัมฤทธิ์ ด้าน ววน.

ระบบจัดสรรและบริหารงบประมาณด้าน 
ววน. แบบบูรณาการที่มุง่ผลสัมฤทธิเ์ป็นการ
จัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิัย และนวตักรรม ใชห้ลักการ 
3 ขอ้ ได้แก ่1) ทบทวนการจัดสรรในปีที่ผ่าน
มา (Revised) 2) เพิ่มหรือลดงบประมาณใน
แผนงาน/โปรแกรม (Reallocated) และ 3) 
เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงงบประมาณไปยงั
แผนงานใหม่ (Replaced) เพื่อให้เกดิผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ ตลอดจนชว่ยให้งบประมาณด้าน 
ววน. ที่มีอยูอ่ยา่งจํากดัสามารถสร้างผลงาน 
ตอบโจทยใ์นการแกไ้ขปัญหาของประเทศได้
ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนมีกลไกของ
กองทุนส่งเสริมวทิยาศาสตร์ วจิัย และ
นวตักรรมเพื่อใชใ้นการบริหารงบประมาณ
โดยยดึหลักความคล่องตัวและยดืหยุน่ อกีทั้ง
มีระบบการบริหารจัดการและติดตามและ
ประเมินผลแผนงาน/โครงการผ่านระบบ
ขอ้มูลสารสนเทศวจิัยและนวตักรรมแห่งชาติ
ด้วย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม

BR01205X07 ระบบงบประมาณที่
เอือ้ต่อการพฒันา
งานวจิยัและ
นวตักรรม  
  กจิกรรม 2 ระบบ
การบริหารจดัการ
และติดตาม
ประเมินผล OKRs 
ผ่านระบบข้อมูล 
NRIIS

ระบบการบริหารจดัการและติดตาม
ประเมินผล OKRs ผ่านระบบข้อมูล
สารสนเทศวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ 
(NRIIS) ทีส่นับสนุนการบริหาร
งบประมาณทัง้ในส่วนของการยื่นคําขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ 
การรายงานความกา้วหน้า การติดตาม
ผลผลิต และติดตามประเมินผล OKRs

ต.ค. 63-ก.ย. 64 25,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS 2.1 ด้านส่ือสารมวลชน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อดุมศึกษา ฯ 
คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภบิาล

BR01205X08 ปรับระบบการสรร
หาผู้บริหาร
สถาบันอดุมศึกษา ให้
เกดิธรรมาภบิาล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กจิกรรม 1 
ประกาศกระทรวง
แนวปฏบิัติเพือ่ให้
เป็นไปตามหลักการ
จดัการอดุมศึกษา
และเปิดเผยผลการ
ดําเนินการตามแนว
ปฏบิัติ

ร่างประกาศกระทรวง เร่ือง แนวปฏบิัติ
ตามหลักธรรมาภบิาลใน
สถาบันอดุมศึกษา พ.ศ. .... และ
หลักการจดัการอดุมศึกษา และการ
เปิดเผยผลการดําเนินการตามแนว
ปฏบิัติ ตามมาตรา 9 ประกอบมาตรา 
10 แหง่พระราชบัญญติัการอดุมศึกษา 
พ.ศ. 2562

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ. 64

MS3.1

*** จดัทําข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มทีก่ําหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๒๕๕



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 

๒๕๖



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

13. วัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
1. ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีเ่ป็นต้นแบบด้ำนคุณธรรม
1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง
1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพี่เล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายผล
2. บุคคล หน่วยงำน องค์กร และสือ่ส่งเสริมคุณธรรมตำมเกณฑ์และมำตรฐำนด้ำน
คุณธรรมทีก่ ำหนด

2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ
2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน
คุณธรรม

3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที ่10 หมูบ่้ำน/ชุมชน/
องค์กร

3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม 
(Social Credit)

3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพื้นที่
4. ปฏริูปสือ่และอุตสำหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดกำรผลิตสือ่เสริมสร้ำง
คุณธรรมทีเ่หมำะสมกับกลุม่เป้ำหมำยแต่ละช่วงวัย

4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนือ้หาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้าง
คุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

1.กำรพัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค

1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภมูิภาค เพื่อให้มีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจากวิธีการคัดเลือกแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค 
ปี 2564 จ านวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ท้องถิ่น 2) ปี 2565 เพิ่มขึ้นอกี 9 แห่ง
 ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งทั่วประเทศ

1.2 การพัฒนาระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge management system) 
เพื่อให้มีระบบเข้ามาช่วยจดัการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมในรูปแบบที่สามารถดึง
องค์ความรู้และภมูิปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้อง
 และจดัท าแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ

2. สร้ำงควำมตระหนักและจงูใจให้เด็กและเยำวชนเห็นควำมส ำคัญ และสืบสำน
รักษำและต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมในพ้ืนทีข่องตนแต่ละพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศ

2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ผ่านการจดัการเรียนการสอนทั้งในและนอก
ห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น ต้ังแต่ระดับจงัหวัด 
อ าเภอ ต าบล และหมูบ่้าน รวมถึงจดักจิกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนุกสนานและน่าสนใจ
ให้กบัเด็ก เพื่อให้เกดิความผูกพันกบัรากเหง้าท้องถิ่นของตน ทั้งนี ้ต้ังเป้าหมายไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ แห่งต่อปี

2.2 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสม
กบัทุกช่วงอาย ุเพื่อให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจยิง่ขึ้น และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึง
จะใช้วิธีหารือและร่วมมือกบัหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการพัฒนาเทคโนโลย ีAR (Augment
 Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน
ต่าง ๆ และให้เกดิพื้นที่น าร่องไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

3. ต่อยอดทุนทำงวัฒนธรรมให้เป็นสินค้ำทำงวัฒนธรรมทีก่ลับมำสร้ำงรำยได้และ
ชีวิตควำมเป็นอยูท่ีด่ีให้กับท้องถ่ินผ่ำนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร ทีม่ีกำรปฏริูป
กระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสูพ้ื่นทีเ่ป็นหลัก

3.1 ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการท างาน
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง (Area Base) โดยจดัให้มีคณะท างานในลักษณะ
องค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาสินค้าและ
บริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐานในการต่อยอด ทั้งนี ้ภายในปี ๒๕๖๔ ก าหนด
แผนการท างานร่วมกนัในลักษณะแผนการท างานแบบบูรณาการ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่
 กจิกรรม การจดัสรรงบประมาณ และจดัให้มีกลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และให้มี
การประเมินตามตัวชี้วัดดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี 
อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดกำรใช้อำคำร สถำนที ่เพ่ือสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์จำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐในด้ำนวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน
1.1 ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพื้นที่สาธารณะที่มีศักยภาพในพื้นที่ทุกชุมชน
1.2 พัฒนาศูนยฝึ์กกฬีาอ าเภอ
1.3 ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)
1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกฬีา
1.5 จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ
1.6 จดัให้มีถนนกฬีา
1.7 สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือที่เหมาะสม

1.8 ส่งเสริมให้มีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/
กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

1.9 จดัให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา
1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน 
(Calories Credit Challenge)

2. กำรปฏริูปกำรท ำงำนด้ำนควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพแบบองค์รวม

ไม่มี

10 โครงการ จาก5 
หน่วยงาน

13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี

274,054,400          

15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

347,943,010          
25 โครงการ จาก 9 

หน่วยงาน
1,167,446,000        

4 โครงการ จาก 2 
หน่วยงาน

20,283,800            5 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน ไม่มี

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบน
ฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกฬีาอยา่งทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและ

การพัฒนานักกฬีา

502,619,297          3,132,011,700        

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย
 : ผ่านการปฏรูิปอตุสาหกรรมบันเทิงและ
การใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในการขับเคล่ือน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big
 Rock))

เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปีงบประมำณ 2564 โครงกำรปีงบประมำณ 2565 โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

๒๕๗



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงินรวม ระบุชือ่โครงกำร และ
ชือ่หน่วยงำน

 วงเงิน
ทีข่อรับจดัสรร

รหัสBR
ชือ่กิจกรรมปฏริูป

ทีส่่งผลต่อประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big
 Rock))

เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)

โครงกำรขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock
โครงกำรปีงบประมำณ 2564 โครงกำรปีงบประมำณ 2565 โครงกำรที่จะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอยา่งเป็นระบบ
2.3 สร้างความตระหนัก Health literate societies
2.4 จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.5 เชื่อมโยงการพัฒนาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)
3. กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำและพัฒนำนักกีฬำ
3.1 จดัให้มีห้องเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ
3.2 จดัให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

3.3 พัฒนาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น
3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน
3.5 จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ
3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอยา่งเสมอภาคและ
เป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กฬีานานาชาติ

3.7 จดัท าระบบพัฒนานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท า
เส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)

4. ปรับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรเบิกจำ่ยค่ำใช้จำ่ยด้ำนกีฬำ
5. พัฒนำศูนยพั์ฒนำนักกีฬำและวิทยำศำสตร์กำรกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ
ของอำเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนยว์ิทยำศำสตร์กำร
กีฬำแห่งชำติและภมูิภำค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science)

1. พัฒนำคณะกรรมกำรอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

2.พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนก ำลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - 
Workforce Ecosystem

2.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูลก าลังคน (Manpower 
Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

2.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภท
มาตรฐานอตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + 
Security + Domain)

2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนา
ระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน 
(Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการเชื่อมโยงข้อมูล(API 
Gateway)

2.4 การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพื่อ
สามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

2.5 จดัท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจดัการข้อมูล (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกีย่วข้อง)

3. กำรศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงหรือจดัตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยู่
เพ่ือใช้สนับสนุนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อยำ่งแท้จริง

1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจทิัล
2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent 
Attraction)

3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มีศักยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/
องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์

4. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที่
5. มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว

6. มีข้อเสนอและแนวทางการจดัต้ังหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

7. จดัต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 
ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

7 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

2 โครงการ 2 หน่วยงาน

10 โครงการ จาก5 
หน่วยงาน

13 โครงการ 5 หน่วยงาน ไม่มี

157,332,600.00      

1,506,000,000        

การบริหารจดัการศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ

BR1305

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการกฬีาอยา่งทั่วถึงและเท่า
เทียม และการสร้างโอกาสทางการกฬีาและ

การพัฒนานักกฬีา

502,619,297          3,132,011,700        

ไม่มี275,150,000.00      

BR1304

1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

25,000,000            

1. การจดัท าพิมพ์
เขียวของระบบการ
บริหารจดัการข้อมูล 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที2่ การบูรณา
การข้อมูล วางกรอบ
วิธีการปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา + 
ระดมความคิดเห็น
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 
(สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ)
2. โครงการจดัต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อการ
พัฒนาก าลังคนของ
ประเทศไทย (สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ)

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลังคน
ของประเทศแบบบูรณาการ

๒๕๘ 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงวฒันธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธกิาร

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

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)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพีเ่ล้ียงชุมชนท้องถิ่นเพือ่ขยายผล ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอยา่งสนัตสิขุ

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

BR1301

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในช่วงเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในช่วงเวลาก่อนหน้า
 MSn แล้วเสรจ็

การสง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวยั ผ่านการปฏริูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดติสังคม (Social Credit) ระดบัพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดวา่จะแลว้เสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ปฏิรปูสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงดว้ย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแตล่ะช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวดิีทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวฒันธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวยั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

MS2.2  
MS1 

MS2.1  MS3 
MS2 

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

MS4 

MS4.1  
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X01 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นตน้แบบดา้น
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ไดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 1.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1302X02 โครงการสมัชชา
คุณธรรม

ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่เป็นตน้แบบดา้น
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X03 โครงการสื่อ
สรา้งสรรค์ดา้น
คุณธรรม อวอรด์

สื่อส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X04 โครงการส่งเสรมิ
และขยายผล
บุคคลและองค์กร
ตน้แบบดา้น
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานดา้นคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000         เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X05 โครงการส่งเสรมิ
การพัฒนาองค์
ความรูแ้ละ
นวัตกรรมดา้น
คุณธรรมความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปไดใ้นการปรบัใช้กลไกระบบ
เครดติสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500         โครงการที่ไดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 รว่มกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

BR1301X06 โครงการนวัตกรรม
ระบบพฤตกิรรมไทย

กลไกระบบเครดติสังคม (Social 
Credit) ระดบัพ้ืนที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม BR1301X07 โครงการ
ขับเคลื่อน
ยทุธศาสตรก์าร
ส่งเสรมิภาพยนตร์
และวีดทิัศน์เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้
มิตทิางวัฒนธรรม
และซอฟท์พาว
เวอร ์(Soft 
Power)

สื่อภาพยนตรแ์ละวีดทิัศน์ที่มีเน้ือหา
สอดแทรกดา้นวัฒนธรรมและการ
เสรมิสรา้งคุณธรรมที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
แตล่ะช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ (หากไดร้บั grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุน
การผลิตสื่อ
ส่งเสรมิคุณธรรม 
จรยิธรรม 
วัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของ
ชาตทิางสื่อบันเทิง

ผลิตคลิปสั้น และ tie - in เรือ่ง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สรา้งสรรค์ (หากไดร้บั grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนา
ผู้เขียนบท (Writer
 Lab)

พัฒนานักเขียนบท มี.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินไดร้ายไดอ่ื้น

MS 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๒๖๐



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านกังานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษาธิการ

 - กรมการศาสนา ( ส านกัพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม)  - ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 - กรมศิลปากร   - ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

 - ส านกังานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 - ศูนยม์านษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 - กองทนุพัฒนาส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประกอบด้วย (1) พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูิภาคอยา่งทัว่ถึง เพือ่ใหม้ีสถานทีเ่ผยแพร่องค์ความรู้ ดัง
ต้นแบบของ Musuem Siam และ TK Park และ (๒) ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

BR1302

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวฒันธรรมต้นแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภมูิภาค เพื่อใหม้ีสถานที่เผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ 
ซ่ึงมาจากวธิกีารคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวฒันธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และทอ้งถิน่ ทั้งในส่วนกลางและภมูิภาค ป ี2564 จ านวน
 6 แหง่ (ภาครัฐ 2 ภาคเอกชน 2 ทอ้งถิน่ 2) ป ี2565 เพิ่มขึน้อีก 9 แหง่ ร่วมแล้วไม่นอ้ยกวา่ 
15 แหง่ทั่วประเทศ

การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพื่อใหม้ีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้าน
วฒันธรรมในรูปแบบที่สามารถดึงองค์ความรู้และภมูิปญัญาจากผู้เชีย่วชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และจัดท า
แพลตฟอร์มออนไลน ์เพื่อน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวฒันธรรมแขนงต่าง ๆ

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ของตน
แต่ละพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน่ ผ่านการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหอ้งเรียน ด้านศิลปวฒันธรรม ประวติัศาสตร์/ประเพณี
ทอ้งถิน่ ต้ังแต่ระดับจังหวดั อ าเภอ ต าบล และหมูบ่า้น รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสนกุสนานและนา่สนใจใหก้ับเด็ก เพื่อใหเ้กิด
ความผูกพันกับรากเหง้าทอ้งถิน่ของตน ทั้งนี ้ต้ังเปา้หมายไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ แหง่ต่อปี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวฒันธรรม รวมถึงการใช้ส่ือที่เหมาะสมกับทกุช่วงอายุ เพื่อใหก้ารเผยแพร่มีความนา่สนใจ
ยิง่ขึน้ และเข้าถึงคนได้ดีในวงกวา้ง ซ่ึงจะใช้วธิหีารือและร่วมมือกับหนว่ยงานที่เกีย่วข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment 
Reality) มาใช้ในการถ่ายทอดเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ในแหล่งทอ่งเที่ยวโบราณสถานต่าง ๆ และใหเ้กิดพื้นที่น าร่องไม่นอ้ยกวา่ ๒ แหง่

ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชวีิตความเป็นอยูท่ี่ดีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างาน
แบบบูรณาการ ที่มกีารปฏริูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสูพ้ื่นที่เป็นหลัก

ปฏรูิปกระบวนการน าโครงการทางวฒันธรรมลงสู่พื้นที่ โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบรูณาการโดยใช้พื้นที่เปน็ตัวต้ัง (Area Base) 
โดยจัดใหม้ีคณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้
ทนุทางวฒันธรรมเปน็ฐานในการต่อยอด ทั้งนี ้ภายในป ี๒๕๖๔ ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบรูณา
การ ทั้งในเชิงการเลือกพื้นที่ กิจกรรม การจัดสรรงบประมาณ และจัดใหม้ีกลไกตัวชีว้ดัร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีการประเมินตาม
ตัวชีว้ดัดังกล่าว

๒๖๑



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

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

BR1302X01 โครงการ พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เครือข่ายร่วมกบั
หน่วยงานท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. สนับสนุนการจดัต้ัง
อทุยานการเรียนรู้
    1) จดัท าแผนการ
ด าเนินงานและ
งบประมาณงานพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เครือข่าย  
2) สนับสนุนอทุยานการ
เรียนรู้เครือข่ายที่เปิด
ให้บริการแล้วอยา่ง
ต่อเนื่อง ทั้งที่เป็น
อทุยานการเรียนรู้
ต้นแบบแม่ข่าย 
เครือข่ายจงัหวัด และ
ห้องสมุดมีชีวิต ในชุมชน
 หรือ Mini TK      3) 
สนับสนุนการจดัต้ัง
อทุยานการเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนับสนุนการจดัต้ังและพัฒนาอทุยาน
การเรียนรู้ต้นแบบแม่ข่ายและเครือข่ายจงัหวัด
ในภูมิภาคและระดับจงัหวัดให้มีศักยภาพ เป็น
ต้นแบบหรือศูนยก์ลางในการส่งเสริมการอา่น 
และการเรียนรู้ผ่านบริการห้องสมุดที่ทันสมัย
และกจิกรรมส่งเสริมการอา่น ส าหรับ เด็ก 
เยาวชนและประชาชน   / 2. เพือ่ขยาย
เครือข่ายห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนไปในพืน้ที่
ทุกภูมิภาคของประเทศและพัฒนาแนวคิด 
ทักษะที่จ าเป็น และความรู้ใหม่ในด้านต่างๆ 
ในการเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยา่งต่อเนื่อง    
เพือ่ให้เกดิประโยชน์อยา่งยัง่ยนื / 3. เพือ่
กระจายโอกาสการเข้าถึงความรู้ แก ่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนในส่วนภูมิภาคและ
จงัหวัดอยา่งทั่วถึง / 4. เพือ่เสริมสร้าง
วัฒนธรรมการอา่นในท้องถิ่น สร้างนิสัยใฝ่รู้ 
สร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมและ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อยา่งยัง่ยนื

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

8,544,800            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

การพัฒนา eco system ทางการเรียนรู้ให้กับคนไทย

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวฒันธรรม (สินค้า ผลิตภณัฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ทอ่งเที่ยวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสาย
วฒันธรรม ตลาดวฒันธรรม ฯลฯ)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* 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

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที่ เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1

MS3

๒๖๒



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

เครือข่ายที่เตรียมพร้อม
เปิดให้บริการ ได้แก ่
อทุยานการเรียนรู้
เทศบาลเมืองแม่สอด 
อทุยานการเรียนรู้
เทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช และ
ห้องสมุดมีชีวิตในชุมชน
อืน่ๆ
2. สนับสนุนการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตใน
โรงเรียนพืน้ที่ห่างไกล 
76 จงัหวัด
    1) พัฒนาห้องสมุดฯ 
ในโรงเรียนเพิม่เติม 15 
แห่ง
    2) จดัอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เพือ่พัฒนา
ทักษะใหม่ๆ ให้กบั
ผู้ดูแลห้องสมุดฯ 76 แห่ง

เป้าหมายและตัวชี้วัด
1) จ านวนเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนอยา่งต่อเนื่อง 56 แห่ง  
2) จ านวนหน่วยงานเครือข่ายอทุยานการ
เรียนรู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ของ
UNESCO   3) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอทุยานการเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ขยายโอกาสและสร้างความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ระหว่างสังคมเมืองกบั
ภูมิภาค  2) เกดิเมืองแห่งการเรียนรู้ต้นแบบที่
สามารถน าไปต่อยอดขยายผล 
3) เกดิกลไกความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่
เกีย่วข้องในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
ทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีเด็ก เยาวชนและประชาชนในส่วน
ภูมิภาคและจงัหวัดที่ต้ังของอทุยานการเรียนรู้
ระดับต่าง ๆมีโอกาสการเข้าถึงความรู้

ได้รับการส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู้ผ่าน
บริการห้องสมุดที่ทันสมัยและกจิกรรมส่งเสริม
การอา่นและการเรียนรู้อยา่งทั่วถึง 
2. เกดิการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการบริหารและบริการ
ของแหล่งเรียนรู้ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต
ของบุคคลและภาคส่วนที่เกีย่วข้อง 
3. สร้างความตระหนักแกห่น่วยงานที่เกีย่วข้อง
ในการพัฒนาการอา่นและการเรียนรู้ และการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชนและชุมชน

BR1302X02 โครงการ บริหาร
จัดการและพัฒนา
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งานบริหารจัดการ
และพัฒนา
พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
2. งานหอ้งคลัง
ความรู้ (หอ้งสมุด
เฉพาะทาง
ประวติัศาสตร์และ
สังคม)
3. งาน
หอ้งปฏบิติัการเชิง
อนรัุกษ์โบราณวตัถ/ุ
วตัถุจัดแสดง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาต้นแบบพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ ตามอัธยาศัยนอกหอ้งเรียนแนว
ใหม่ภายใต้แนวคิด พิพิธภณัฑ์การเรียนรู้
 (Discovery Museum) รวมถึงการ
เพิ่มประสิทธภิาพการใหบ้ริการที่ได้
มาตรฐานสากล  สามารถรองรับ
ผู้ใช้บริการทกุกลุ่ม และสนองตอบการ
ใช้บริการในพื้นที่ต้นแบบพิพิธภณัฑ์การ
เรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) ที่หลากหลาย
2. เพื่อพัฒนางานบริการด้านพิพิธภณัฑ์
ที่สนบัสนนุใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ 
และได้รับข้อมูลความรู้ที่เปน็ประโยชน์
ต่อกลุ่มเปา้หมาย ได้แก่ หอ้งคลังความรู้ 
(หอ้งสมุดเฉพาะทางประวติัศาสตร์
สังคม) และหอ้งปฏบิติัการเชิงอนรัุกษ์
โบราณวตัถ/ุวตัถุจัดแสดง
เป้าหมาย/ผลผลิต

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

13,036,480          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๖๓



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

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ จ านวน 150,000 คน/ป ี  2. ผู้
เข้ามาใช้บริการในพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้มี
ความพงึพอใจในการใหบ้ริการ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเปน็พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบทีส่ามารถใหบ้ริการแก่ผู้เข้าชม     
ใหไ้ด้รับความรู้และประสบการณ์ทีดี่อย่าง
เทา่เทยีมกัน พร้อมบริการอย่างมี
ประสิทธภิาพ       และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามมีแหล่งบริการสืบค้น
ข้อมูลเฉพาะทางด้านประวติัศาสตร์ 
วฒันธรรม      วถิีชีวติ และสังคม
3. เครือข่ายพพิธิภณัฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลปอ้งกันเชิง
อนรัุกษ์     และรักษาโบราณวตัถุ/วตัถุ
พพิธิภณัฑ์ เพือ่น าไปใช้ประโยชนใ์ห้
ถูกต้องตามหลักวชิาการ

BR1302X03 โครงการ ขยายผล
พฒันาพพิธิภณัฑ์การ
เรียนรู้สู่ภมูิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. งานขยายผลพฒันา
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้
ภมูิภาค
    1) การจัดท า
พฒันาต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์
    2) กิจกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้
ต้นแบบพพิธิภณัฑ์    
การขยายผลไปสู่
สาธารณะและบริหาร
จัดการพพิธิภณัฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ขยายผลการพฒันาต้นแบบ
พพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ในระดับภมูิภาคและ
ทอ้งถิน่ใหม้ากขึน้ โดยใหเ้ชื่อมโยงกับ
บริบททางด้านประวติัศาสตร์ วถิีชีวติ 
ศิลปะและวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์และ
นา่สนใจ
2. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถด้านการ
บริหารจัดการของพพิธิภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธภิาพและมีการเติบโต
อย่างยัง่ยืน เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติใหก้ับคนในสังคมทกุช่วงวยัอย่าง
แทจ้ริง และเปน็สังคมแหง่การเรียนรู้  3. 
เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พฒันาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากับบคุคลกลุ่มบคุคลและ
หนว่ยงานต่างๆ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
ของพพิธิภณัฑ์ ผ่านกระบวนการจัดต้ังและ
การบริหารจัดการพพิธิภณัฑ์ ภายใต้การ
ด าเนนิงานเครือข่ายพพิธิภณัฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network)

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,700,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1

4. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติในเชิงพืน้ที่
ของชุมชนทอ้งถิน่ใหดี้ขึน้
เปา้หมาย/ผลผลิต
เกิดแผนแม่บทในการพฒันาพพิธิภณัฑ์ด้าน
วฒันธรรมและอื่น ๆ ในรูปแบบ 
Discovery Museum จ านวน 2 แหง่
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. ขยายผลการพฒันาต้นแบบพพิธิภณัฑ์
การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแหง่รัฐและพนัธกิจของ สบร. ไปสู่
ภมูิภาคและทอ้งถิน่ได้มากขึน้ 
2. พพิธิภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน สามารถพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทกุช่วงวยัของประเทศ 
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือใน
การพฒันาต้นแบบ ทัง้หนว่ยงานภาครัฐ 
เอกชน ภาคประชาชน สถาบนัการศึกษา 
และชุมชนทอ้งถิน่เพิม่ขึน้ 
4. คุณภาพชีวติของชุมชนทอ้งถิน่ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาใหดี้ขึน้

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๖๔



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

BR1302X04 โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ 
(Knowledge Portal) 
กจิกรรมการด าเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ 
e-learning ระบบ 
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูล                   
กบัหน่วยงานเครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
 search และ 
customer 
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่สังเคราะห์
องค์ความรู้ด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้
ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้าน
ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และความรู้ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีการบริหาร
จดัการอยา่งเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่
มีประสิทธิภาพ แก ่ประชาชน และมีความ
ยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหารจดัการความรู้ที่จาเป็นสาหรับ
ประชาชน ประกอบด้วยกระบวนการในการชี้
ชัดรวบรวม แบ่งหมวดหมู่ และประมวลความรู้
 รวมถึงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
และถ่ายทอดความรู้ผ่านแพลตฟอร์มการ
เรียนรู้ออนไลน์ เพือ่พัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชน ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองและนาเอาความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์
ในการพัฒนาตนเอง การดาเนินชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 
3. เพือ่สร้างต้นแบบการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและผู้ที่เกีย่วข้อง

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

10,924,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.2

เช่น สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้ 
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
ส้ันและระยะยาว ใน
รูปแบบต่างๆ  ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จานวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น /   2) องค์
ความรู้ในรูปแบบดิจทิัล
คอนเทนต์/e-books 
2,000 ชิ้น /     3) องค์
ความรู้ในรูปแบบ 
online course 20

ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ในการพัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ และการ
บริหารจดัการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบโจทยค์วามต้องการเรียนรู้ ของ
ประชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่มี
ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้ค้นคว้าหา
ความรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทางเศรษฐกจิในการลดความเหล่ือม
ล้ าทางเศรษฐกจิ การลดปัญหาความยากจน 
การพัฒนาเมือง และการเติบโตทางเศรษฐกจิ
ที่ยัง่ยนื โดยเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ทุกช่วงวัยได้เข้าถึงองค์ความรู้และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ในวงกว้าง ทุกที่ทุกเวลา ตามความชอบ
 และตามความถนัด เพือ่พัฒนาตนเองและ
ประกอบอาชีพ
   2. ผลทางสังคมในการลดความเหล่ือมล้ า
ทางสังคม (ระหว่างชนชั้นและระหว่างเพศ) 
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

หลักสูตร /     4) อนิโฟ
กราฟิก และบทความ
ออนไลน์ สาหรับการจดั
ทา Digital Marketing 
จ านวนไม่น้อยกว่า 200 
ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ได้
ตลอดเวลา เป็นการสร้างอปุนิสัยการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ช่วยให้รู้เท่าทันโลก และสามารถ
น าข้อมูลความรู้ไปใช้พัฒนาตนเอง ช่วยเหลือ
ผู้อืน่ และพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดีขึ้นได้     3.
 ผลของการเป็นต้นแบบบริการการเรียนรู้
ออนไลน์ ที่บูรณาการความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และมีความยัง่ยนื    โดยในอนาคต
ยงัสามารถพัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางความรู้ของ
ประเทศ (National Knowledge Hub) และ
เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อความรู้ต่างๆ จาก
ทั่วโลก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  มีระบบ Knowledge 
Portal ที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้
ค้นคว้าหาความรู้  1 ระบบ

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๖๕



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

BR1302X05 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile) 
กิจกรรมด าเนินการ
1. งานขยายผลพัฒนา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
1) การจดัท าพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
2) กจิกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
2. งานมิวเซียมติดล้อ 
(Muse Mobile)

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นให้มาก
ขึ้น โดยให้เชื่อมโยงกบับริบททางด้าน
ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์และน่าสนใจ  / 2. เพือ่เพิม่
ขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการของ
พิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเติบโตอยา่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัคนในสังคมทุกช่วงวัย
อยา่งแท้จริง และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / 
3. เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
เผยแพร่พัฒนาองค์ความรู้และการให้
ค าปรึกษากบับุคคล กลุ่มบุคคลและหน่วยงาน
ต่างๆ เพือ่เสริมสร้างศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ 
ผ่านกระบวนการจดัต้ังและการบริหารจดัการ
พิพิธภัณฑ์ ภายใต้การด าเนินงานเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตในเชิงพืน้ที่ของ
ชุมชนท้องถิ่นให้ดีขึ้น

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,550,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1

เป้าหมาย/ผลผลิต
1. มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จดัการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่
 1 แห่ง 2. จ านวนผู้เข้าใช้บริการและเข้าร่วม
กจิกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ ไม่น้อย
กว่า 20,000 คน / 3. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ขยายผลการพัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ 
นโยบายแห่งรัฐและพันธกจิของ สพร. ไปสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นได้มากขึ้น 
2. พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพและได้
มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนทุกช่วงวัยของประเทศ
3. จ านวนภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนาต้นแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้น

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๖๖



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

BR1302X07 โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแหง่การอ่าน
และการเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่านทั้งเมืองเร่ือง
เดียวกัน เชียงราย
2. On Book One 
City 
3. Solution Lab 
เพื่อระดมความ
คิดเหน็พัฒนา
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กิจกรรม โครงการ 
มาตรการ หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

วัตถุประสงค์ 
1. อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย : เพือ่
ด าเนินการจดักจิกรรมยอ่ยที่ต่อเนื่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่รณรงค์ส่งเสริม
การอา่นในระดับเมืองหรือจงัหวัด ให้
ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญของการอา่นหนังสือ โดยเฉพาะ
ส่ือนิทานในระดับปฐม หรือแนวทางอืน่ตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ที่เป้าหมาย
3. Solution Lab เพือ่ระดมความคิดเห็น
พัฒนาต้นแบบเคร่ืองมือ กจิกรรม โครงการ 
มาตรการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็น
แนวทางพัฒนาห้องสมุดประชาชน รวมถึงการ
ทดสอบชิ้นงานต้นแบบ ซ่ึงจะเป็นองค์ความรู้
ส าหรับน าไปปรับปรุงหรือขยายผลต่อไป
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จ านวนนวัติกรรมและองค์ความรู้ Solution

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

2,000,000            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS2.1

 Lab จ านวน 1 ชิ้นงาน  
2. จ านวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
การอบรมพัฒนา/เข้าร่วมกจิกรรม 
2.1 อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย 
จ านวน 500 คน   / 2.2 On Book One City
 จ านวน 2,000 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อา่นทั้งเมืองเร่ืองเดียวกนั เชียงราย เกดิ
เครือข่ายส่งเสริมการอา่นของจงัหวัดเชียงราย 
เกดิการต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง
ในกจิกรรมอืน่ๆ เพือ่การพัฒนาพืน้ที่ชุมชนเมือง
2. On Book One City เกดิเครือข่ายส่งเสริม
การอา่นของเมืองหรือจงัหวัดที่ร่วมกนัผลักดัน
การท างานด้านการอา่นและการเรียนรู้ของ
จงัหวัดต่อเนื่องต่อไป เมืองขยบั เกดิการต่ืนตัว
และมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง  3. Solution 
Lab ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีการ หรือ
มาตรการนโยบาย ถูกน าไปขยายผลและ
กอ่ให้เกดิการเปล่ียนแปลงพัฒนาในระดับ
องค์กรพืน้ที่แหล่งเรียนรู้ และนโยบายของ
ประเทศ

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ (องค์การมหาชน)

๒๖๗



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

BR1302X08 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรีไทย 
คนละ 1 ชิ้น 
กิจกรรมการด าเนินงาน
จดัฝึกอบรมปฏิบัติดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บ้าน
ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปี่พาทย ์จ านวน
เด็กและเยาวชน ผู้เข้า
รับการอบรม แบ่งเป็น 2
 รอบ/วัน  
- รอบเช้า จ านวน 20 
คน - รอบบ่าย จ านวน 
20 คน2) กลุ่มเคร่ืองสาย
ไทย จ านวนเด็กและ
เยาวชน ผู้เข้ารับการ
อบรม แบ่งเป็น 2 รอบ/
วัน 
- รอบเช้า จ านวน 20 
คน  - รอบบ่าย

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อยา่งน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้   
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน
เชิงปรมิาณ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่อยูโ่รงเรียน
ใกล้เคียงสถานศึกษาในสังกดั จ านวน 14 แห่ง
 จ านวน 1,680 คน 2. เด็กและเยาวชน 
ผู้สนใจ สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อยา่งน้อย
คนละ 1 ชิ้น
เชิงคุณภาพ
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้ 2.
 เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ

ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(เม.ย. 2563 - พ.ค. 
2564)

6,200,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1

จ านวน 20 คน
3) กลุ่มดนตรีพืน้บ้าน 
จ านวนเด็กและเยาวชน 
ผู้เข้ารับการอบรม 
แบ่งเป็น 2 รอบ/วัน - 
รอบเช้า จ านวน 20 คน
-รอบบ่าย จ านวน 20 คน

ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน
ผลผลิต  เด็กลเยาวชนสามารถเล่นดนตรีไทย
ได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์   เด็กและเยาวชนมีความรักเห็น
คุณค่าของดนตรีไทยและมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย

BR1302X09 โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยดิีจทิัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จดัเตรียมข้อมูล 
จดัท าบัญชี จดัท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จดัท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาองักฤษ หรือภาษา
อืน่ๆ และจดัท าการ
จ าแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่ก าหนด
3. จดัท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ จดัท าเป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จดัท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. เพือ่พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจยัของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย : 
ผลผลิต
1) จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

20,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.2

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

กรมศิลปากร

๒๖๘



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

สามมิติ
5. การพัฒนาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
 แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูล

ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2) จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
องักฤษ ฯลฯ เป็นต้
3) ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4)  ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
โดยมีจ านวนผู้ใช้งาน 200,000 คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปากรจดัท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจงูใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย

เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
3) ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกจิ ได้หลากหลาย กอ่ให้เกดิรายได้ 
และความมั่นคง
4) สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูสื่บไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง
ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกจิ ได้หลากหลาย

 กอ่ให้เกดิรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
2. กรมศิลปากรได้ระบบเครือข่ายแหล่งเรียนรู้
เป็นศูนยข์้อมูลที่เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลก โดย
สามารถน าเสนอประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทั้งชาติ เพือ่เป็นศูนยก์ลาง
การเรียนรู้ ส่งเสริม เผยแพร่มรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ เปิดโอกาสและเพิม่
ช่องทางให้ผู้คนที่สนใจศึกษาสามารถค้นคว้าได้
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตามอธัยาศัยได้มากขึ้น

การใช้ทุนทางวฒันธรรมสร้างผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

กรมศิลปากร

๒๖๙



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

BR1302X10 โครงการ กระตุ้นและ
ส่งเสริมเศรษฐกจิฐาน
รากด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย  
(Community Cultural
 Product of Thailand)
 (CCPOT) 
กจิกรรมด าเนินการ
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดยใช้
ทุนชุมชน ส าหรับ
เป้าหมายผู้ซ้ือ
ประชาชนทั่วไป 
(CCPOT) ระดับโท) รวม
 8,000 รายการ
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน โดย
เพิม่มูลค่าด้วยการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
ส าหรับตลาดระดับพรี
เมี่ยม (CCPOT) ระดับ

วัตปุระสงค์
1. เพือ่สนับสนุนให้เกดิการกระตุ้นเศรษฐกจิ
ของประเทศในภาพรวมตามแผนการฟืน้ฟู
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ 
ของรัฐบาล
2. เพือ่ลดต้นทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน เนื่องจากผลิตเท่าเดิมระบบเดิมโดยใช้
ทุนชุมชนที่มีราคาต่ าและการจ าหน่ายได้ใน
ราคาสูงขึ้น  
3.เพือ่สร้างสินค้าและบริการของชุมชนรูปแบบ
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิม่ ที่ตรงตามความต้องการของ
ตลาดมากขึ้น เกดิการสร้างงาน สร้างรายได้ 
ให้แกป่ระชาชนในชุมชน
เป้าหมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา  2) เพิม่รายได้  3) เพิม่การสร้างงาน
และสร้างอาชีพ 4) มีคลังข้อมูลและองค์
ความรู้ของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เพือ่การ
พัฒนา ต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั 
1. มีคลังข้อมูลความรู้ เพือ่การพัฒนา

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

176,579,530        เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS3.1
MS3.2

เอก) รวม 76 รายการ
3. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
และลงพืน้ที่เกบ็ข้อมูล
ปฐมภูมิ ชุมชนมรดก
วัฒนธรรม 30 ชุมชน 
เพือ่พัฒนาคุณค่า
วัฒนธรรม [ABSTRACT
 VALUE] เป็นผลิตภัณฑ์
ศิลปมรดกวัฒนธรรม 
Intangible Cultural 
Heritage Art Made 
Product (ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่า
วัฒนธรรมจาก 30 
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพือ่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
 ICHAMP ระดับเพชร
รวม 10 รายการและ
ระดับทอง 240 รายการ
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม (Culture Product of 
Thailand) และสร้างความยัง่ยนืด้านการใช้
ทุนวัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้านการเศรษฐกจิสร้างสรรค์ด้วย
วัฒนธรรมไทยระบบ BIG DATA  / 3. ได้
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
โดยบูรณาการทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมา
เพิม่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ / 4. ได้ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาใน
ระดับสูงส าหรับผู้ซ้ือ High-end โดยบูรณา
การทุนวัฒนธรรมและทุนชุมชนมาเพิม่มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์
5. ได้ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการน า
วัฒนธรรมของชุมชนมรดกวัฒนธรรม มา
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  / 6. ได้
ผลิตภัณฑ์ ที่สรรสร้างจากการน าวัฒนธรรม
ของชุมชนมรดกวัฒนธรรมจากการประกวด 
มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ  / 7.
 ผู้ประกอบการชุมชนได้รับต้นแบบบรรจภุัณฑ์
 เพือ่น าไปต่อยอดเพิม่มูลค่าสินค้าด้วยตนเอง
ได้ในระยะยาว

ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยกจิกรรมประกวด 30
 ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
เพือ่เป็นผลิตภัณฑ์ 
ICHAMP ระดับเพชร 
รวม 10 รายการ
6. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนมรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษสู่ 
ICHAMP ระดับทอง รวม
 240 รายการ
7. CCPOT GRAND 
EXPOSITION : งาน
แสดงและจ าหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุด
ของประเทศ การเจรจา
ธุรกจิเสมือนจริงและ
การสัมมนาทาง
วัฒนธรรมไทยระดับ
นานาชาติ

8. มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด
ในยคุปกติใหม่

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๗๐



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

BR1302X11 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative 
District) 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
1) โครงการฟืน้ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ที่สาธารณะ / 2) 
โครงการฟืน้ฟูและ
พัฒนาพืน้ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน  3) จดัท า
เฟอร์นิเจอร์สาธารณะ
เพือ่ใช้ประโยชน์ในชุมชน
 (Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนายา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจดัท าแผนพัฒนาเมือง/ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกจิ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกบับริบทสถานการณ์ปัจจบุัน  และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกจิใน
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์ 
3. เพือ่สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านการออกแบบด้านธุรกจิ
สร้างสรรค์ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

60,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

2. บ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์  (Business)
1) กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)  / 2) 
กจิกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่น
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พืน้ที่ / 3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ายนัก
สร้างสรรค์ในพืน้ที่ชุมชน
 (Creative Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอตั
ลักษณ์ยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Branding) 
1) กจิกรรมส่งเสริมอตั
ลักษณ์ของ

4. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการกระตุ้น
การสร้างธุรกจิในยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างการรับรู้สร้างการจดจ า ใน
รูปแบบการจดังานเทศกาลประจ าเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ 
ยา่นสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ / 2. 
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ / 3. 
กจิกรรมพัฒนาและกระตุ้นยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ยา่นสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยเูนสโก 
 /5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า 
(จากกจิกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่
เป็นยา่นที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่

ยา่นและชุมชน 
(Creative Tour) / 2) 
กจิกรรมสร้างเนื้อหา
และส่งเสริมธุรกจิยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
1) การส ารวจและวิจยั 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจ าปีของเทศกาลฯ
2) ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบกจิกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอยีดของการจดั
เตรียมการส าหรับวันจดั
งาน (Pre-production)
3) บริหารจดัการและ

อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพืน้ที่ของโอกาสทางธุรกจิ
และความเคล่ือนไหวกจิกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการเพิม่รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ฟูพืน้ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นยา่น
เป็นที่รู้จกัและดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพืน้ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกบัเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ที่
และกจิกรรมสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ที่ เป็นพืน้ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยา่งแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่
ได้รับระหว่างการใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์เป็น

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๗๑



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

ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย
พันธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพือ่การจดัเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลยา่นต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

พืน้ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยกุต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกจิได้
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยกุต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย
  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการกา้วสู่การ
จดังานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ที่จริงและบนพืน้ที่ดิจทิัล
6. เกดิเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกจิของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกจิ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกนัสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาฟืน้ฟูเมือง ผ่านการ
จดัท า

กจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ที่ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพืน้ที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพืน้ที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ที่ และนอกพืน้ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
 ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราวเอกลักษณ์ของพืน้ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 
และคุณภาพชีวิตในยา่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกจิใหม่ หรือเกดิการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พืน้ที่ยา่นเป็นพืน้ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกดิโอกาส 
และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกดิช่องทางการขาย

ธุรกจิสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ที่อืน่ๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๗๒



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

BR1302X12 โครงการ พัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
 (Storytelling To 
branding) 
กจิกรรมการด าเนินงาน
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง / 2) 
ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก่
 สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและยกระดับพืน้ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิม่จ านวนเมือง
สร้างสรรค์ / 2. เพือ่ด าเนินงานพัฒนายา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่าน
การจดัท าโครงการและกจิกรรมน าร่องการ
พัฒนาพืน้ที่ ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อยา่งมีส่วนร่วม / 3. 
เพือ่พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น / 4. เพือ่สร้างเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ของไทยกบัเมืองในประเทศ
ต่างๆ อนัน าไปสู่การแลกเปล่ียนประสบการณ์
การพัฒนาและความร่วมมือทางวัฒนธรรม
และความคิดสร้างสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่พัฒนาสู่
เมืองสร้างสรรค์  / 2.จ านวนจงัหวัดที่น าทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาพัฒนาเป็น Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์สินค้าและ
บริการใหม่ (Branding)- จงัหวัดที่ด าเนินงาน

 ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ต.ค. 2563 - 

ก.ย. 2564)

25,000,000          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

สถานภาพของธุรกจิ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid 19 เป็นต้น / 3) 
ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกบั
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อยา่งมี
ส่วนร่วม จ านวน 15 
พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่น

ต่อเนื่องจากปี 2563 จ านวน 6 เมือง  / 3. 
จ านวนจงัหวัดที่ท าโครงการน าร่องพัฒนาพืน้ที่
 (District prototype testing) ร่วมกบัภาคี
เครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่เศรษฐกจิ
เมืองในสาขาเมืองสร้างสรรค์ตามยทุธศาสตร์
ชาติ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรองรับ
นักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่พืน้ที่แห่งการเป็นจดุหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ในการฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป
ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย  3. 
เพือ่ให้จงัหวัดเมืองรองสามารถน าองค์ความรู้
และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มาสร้าง 
Story Telling ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์
ของสินค้าและบริการ ที่ตอบโจทยแ์นวโน้ม
การบริโภคของตลาด และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๗๓



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

สร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  1. เกดิพืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์ในประเทศไทย อนัตอบโจทยต่์อ
เป้าหมายขับเคล่ือนพืน้ที่เมืองเศรษฐกจิ ตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดลพัฒนาเมือง
สร้างสรรค์ ที่สามารถขยายผลไปยงัพืน้ที่อืน่ได้
 / 2. สร้าง Branding และกระบวนการ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของพืน้ที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์
ส าคัญในการพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การ
ลงทุน และการจา้งงานจากการพัฒนาสินค้า
และบริการภายใต้ Branding ของท้องถิ่น / 3.
 เกดิแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลให้เกดิการขยายตัว
ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน /4. สร้างความต่ืนตัวและความ
เคล่ือนไหวในวงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่าน
การจดัท ากจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
และการประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และ
เกิิดเครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบัการออกแบบและอตุสาหกรรม
สร้างสรรค์ ที่

เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการพัฒนา
พืน้ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกนั และ
ร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจา้ภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

BR1302X13 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกีย่วกบัแนวทางในการ
พัฒนาจงัหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จงัหวัดกระบี่ จงัหวัด
นครราชสีมา และจงัหวัด
เชียงราย 
1) จดักจิกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัประโยชน์
ทั้งด้าน

เป้าหมาย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูิใจในวฒันธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมือ
ในการด าเนนิชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง โดยน ามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมา
สร้างใหเ้กิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับทอ้งถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400          โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

เศรษฐกจิและด้านสังคม
 ที่จงัหวัดจะได้รับจาก
การช่วยกนัผลักดันให้
เป็นเมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ายศิลปิน 
เครือข่ายด้านศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

๒๗๔



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

BR1302X14 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
กจิกรรม
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก 
ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบัสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกนั
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ฐาน

ด าเนินโครงการเพือ่สร้างและบ่มเพาะนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ของไทยให้พร้อมต่อการ
สร้างสรรค์ผลงาน รวมทั้งน าศักยภาพการ
สร้างสรรค์ที่เกดิขึ้น ช่วยชุมชนที่ยงัขาดความ
เข้าใจพืน้ฐานด้านการออกแบบ และพร้อมใน
การต่อยอดการน ากราฟิกดีไซน์ไปใช้ในการ
พัฒนาชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยในปีนี้
การด าเนินโครงการจะมุ่งเน้นไปที่ชุมชนที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
หรือแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ แต่ยงัขาดอตั
ลักษณ์ทางภาพ (Visual Identity) ที่เด่นชัด 
น่าสนใจ และน่าจดจ า เป็นพืน้ที่เป้าหมาย
เป้าหมาย 
เชิงปรมิาณ
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเรขศิลป์ ไม่
น้อยกว่า 5 คร้ัง  2. บันทึกเทปและผลิต
รายการชนช้างกราฟิก ไม่น้อยกว่า 8 ตอน  3.
 งานด้านเรขศิลป์ถูกใช้ในการพัฒนาสินค้า
และบริการของชุมชน ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน
เชิงคุณภาพ
1. นักออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการถ่ายทอดและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

ผสมผสานกบัมติทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่แกสิ่นค้าและ
บริการของชุมชน เกดิ
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกนั

พัฒนาต่อยอด องค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัย 
สาขาเรขศิลป์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดย
เรียนรู้ถึงอตัลักษณ์ของชุมชน อาทิ การสร้าง
เสน่ห์จากอตัลักษณ์ของแต่ละพืน้ที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป์)  2. สินค้าและ
บริการของชุมชนที่เข้าร่วม ได้รับการสร้าง
เสริมมูลค่า 

BR1302X15 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูลแนวโน้ม
และทิศทางการออกแบบ
เคร่ืองแต่งกายด้วยผ้า
ไทยจากชุมชน/กลุ่มที่
ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการ เพือ่ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรมผ้า
ไทยสู่สากล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น าแนวคิดในการเพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ทีสาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม
เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริมให้เกดินวัตกรรมและสังคม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่ 
น าไปสู่การเพิม่รายไดของชุมชนและท้องถิ่น /
 2. เพือ่กระตุ้นปลูกจติส านึกให้ประชาชนเกดิ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กระตุ้นให้เกดิการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อยา่งยงัยนื / 3. ส่งเสริมการใช้มรดกทาง
วัฒนธรรม ในการสร้างการมีส่วนร่วมและ
ความมั่งค่ัง มั่งคง และยัง่ยนืทั้งทางเศรษฐกจิ
สังคม และวัฒนธรรมให้กบัชุมชน / 4. เพือ่
เป็นการต่อยอดจากการรวบรวมข้อมูลองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติได้จริง / 5.เพือ่เป็นการน า
แนวคิดที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800            โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย

กรมส่งเสริมวฒันธรรม

๒๗๕



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

ปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทย / 6. เพือ่สร้าง
ความตระหนักและกระตุ้นให้เกดิภาพลักษณ์ที่
มีความทันสมัยให้แกว่งการผ้าไทย / 7. เพือ่
สร้างรายได้ให้เกดิแกชุ่มชน/กลุ่มที่ทอผ้า และ
ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิการพัฒนาและเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาส
แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมอยา่ง
สร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม เพือ่
การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริมให้
เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ อกีทั้งจะน ามาสู่การ
เพิม่รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น / 2. 
ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น / 3. เกดิกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งทั้งทาง
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนเอง
 / 4. องค์ความรู้แนวโน้มและทิศทางผ้าไทย
และการออกแบบเคร่ืองแต่ง

กายด้ายผ้าไทยสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการ
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยได้รับ
การต่อยอดแนวคิดที่เป็นสากลเพิม่มากขึ้น / 
6. วงการผ้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ทันสมัยยิง่ขึ้น /
 7. ชุมชน/กลุ่มที่ทอผ้า และผู้ประกอบการ
ด้านผ้าไทย มีรายได้เพิม่มากขึ้น

กรมส่งเสริมวฒันธรรม

๒๗๖



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

BR1302X16 โครงการ บริหารจดัการ
และพัฒนาพิพิธภัณฑ์
การเรียนรู้ สถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1.  กจิกรรมห้องคลัง
ความรู้ 
1) กจิกรรมห้องคลัง
ความรู้ ในเร่ืองการ
พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถของมนุษย์
 Fulfill Development
2) งานเทศกาลหนังสือ 
LIT  Fest โดยมิวเซียม
สยาม ร่วมกบั 
ส านักพิมพ์ ร้านหนังสือ 
และเครือข่าย จดังาน
กจิกรรมเทศกาลหนังสือ
สนุก LIT Fest
3) จดักจิกรรมห้องคลัง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิว
เซียมสยาม) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศัย
นอกห้องเรียนแนวใหม่ภายใต้แนวคิด 
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) 
รวมถึงการเพิม่ประสิทธิภาพการให้บริการที่
ได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม และสนองตอบการใช้บริการในพืน้ที่
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม) 
ที่หลากหลาย
2. เพือ่พัฒนางานบริการด้านพิพิธภัณฑ์ที่
สนับสนุนให้เกดิกระบวนการเรียนรู้และได้รับ
ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย
 ได้แก ่ห้องคลังความรู้ (ห้องสมุดเฉพาะทาง
ประวัติศาสตร์สังคม) และห้องปฏิบัติการเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/วัตถุจดัแสดง
"เป้าหมาย/ผลผลิต
1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
เป้าหมาย/ผลผลิต

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

37,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

ความรู้ในหัวข้อ 
“หนังสือประวัติศาสตร์
ที่ส่งออกมาจากบ้าน
ของกนัและกนั”
4) บริการด้านพืน้ที่ เพือ่
กจิกรรมที่จดัในห้องคลัง
ความรู้ ลักษณะเป็นการ
ใช้พืน้ที่เพือ่การเรียนรู้  
Learning Space
5) ห้องคลังความรู้ได้รับ
มอบหมายให้เป็นที่
ปรึกษาในการจดัต้ัง
ห้องสมุดวัดบวรนิเวศ 
และได้มีการจดัประชุม
ผู้เกีย่วข้องทั้งจากภาคี
ห้องสมุดหลายแห่ง
2.งานห้องปฏิบัติการเชิง
อนุรักษ์โบราณวัตถุ/ 
วัตถุจดัแสดง 
1) ด าเนินการต่ออายุ

1. จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการในพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ จ านวน 150,000 คน
2. ผลประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. มิวเซียมสยามเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ต้นแบบที่สามารถให้บริการแกผู้่เข้าชมให้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีอยา่งเท่า
เทียมกนั พร้อมบริการอยา่งมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน
2. มิวเซียมสยามเป็นแหล่งบริการที่มีข้อมูล
เฉพาะทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถี
ชีวิต และสังคม รวมไปถึงเป็นพืน้ที่แหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ให้บริการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้อง
กบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ที่ครบวงจร 
3. เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และประชาชนได้รับ
บริการด้านความรู้ในการดูแลป้องกนัเชิง
อนุรักษ์และรักษาโบราณวัตถุ/วัตถุพิพิธภัณฑ์ 
เพือ่น าไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

กรมธรรม์ประกนัภัย
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
2) ด าเนินการอนุรักษ์
วัตถุพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานภายนอกที่ขอ
ความอนุเคราะห์
3) ด าเนินการจดัพิมพ์
และเผยแพร่จดหมาย
ข่าวของห้องคลัง
โบราณวัตถุฯ
4) ด าเนินการศึกษา 
ค้นคว้าข้อมูล เขียน
บทความ ตรวจสอบ
เนื้อหา รวมถึงการ
ออกแบบรูปเล่ม เพือ่
จดัท าจดหมายข่าวของ
ห้องคลังโบราณวัตุฯ
3.งานวิจยัวัสดุในการ
ซ่อมแซมเคร่ืองปั้นดินเผา

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

๒๗๗



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

BR1302X17 โครงการ ขยายผล
พัฒนาพิพิธภัณฑ์การ
เรียนรู้ภูมิภาค
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การจดัท าพัฒนา
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์
1) การจดัสร้างต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ภูมิภาค
2) การจดัท าแผนแม่บท
ในการพัฒนาต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์
2. กจิกรรมเผยแพร่องค์
ความรู้ต้นแบบ
พิพิธภัณฑ์ การขยายผล
ไปสู่สาธารณะและ
บริหารจดัการพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย
1) กจิกรรมความร่วมมือ
กบัต้นแบบพิพิธภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1. ขยายผลการพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่
ภูมิภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพให้กบั
คนในสังคมทุกช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการขยายผล
ต้นแบบพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ระบบที่มีคุณภาพและยัง่ยนื
3. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย
พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ต่อยอดความ
ร่วมมือในการพัฒนา องค์ความรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ความรู้ ภายใต้การด าเนินงานของ
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery 
Museum Network)
เป้าหมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่พัฒนาตามระบบ
 Discovery Museum จ านวน 1 แห่ง
2. เกดิแผนแม่บทในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ใน
รูปแบบ Discovery Museum จ านวน 2 แห่ง
3. กจิกรรมสร้างความสัมพันธ์และต่อยอดองค์
ความรู้กบัเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
 โดยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

38,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

2) การจดักจิกรรมขยาย
ผลเพือ่เป็นต้นแบบ 
(Node) ในภูมิภาค (4 
ภาค)
3. การติดตาม
ความกา้วหน้าให้
ค าปรึกษาและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานพิพิธภัณฑ์
เครือข่าย

กลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพไม่น้อยกว่า 50 แห่ง
 จากทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ไปสู่
ภูมิภาค ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่ง
เรียนรู้สาธารณะที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้
2. ระบบพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
ที่มีคุณภาพและยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์อยา่งได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ
ประชาชน
3. เกดิเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ 
(Discovery Museum Network) ที่ร่วมสร้าง
มาตรฐานในการเป็นแหล่งเรียนรู้สาธารณะ
ให้กบัประชาชนชาวไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
และเกดิวัฒนธรรมการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์
ในสังคมไทย อยา่งยัง่ยนื

BR1302X18 โครงการ ปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ของ
ประเทศภายในบริเวณ
สวนป่า "เบญจกติิ" (งบ
ผูกพัน 600,000,000)
กิจกรรมการด าเนินงาน
1. พัฒนาและปรับปรุง
อาคารเดิมของโรงงาน
ยาสูบเพือ่เป็นแหล่ง
เรียนรู้แห่งใหม่ ภายใน
บริเวณสวนป่า“เบญจกิ
ติ”  ให้เป็นศูนยก์าร
เรียนรู้แห่งชาติ ซ่ึง
กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง และ
กองทัพบกมีความ
ร่วมมือกนัในการร่วม
ด าเนินการสร้าง สวนป่า
 “เบญจกติิ” ให้เป็น

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้าง และจดัต้ังศูนยก์ารเรียนรู้ 
“OKMD 21” ที่เหมาะสมกบับริบทของ
ประเทศไทยในเชิงกายภาพของ การใช้พืน้ที่ 
และรูปแบบองค์ความรู้
2. เพือ่จดัต้ังและพัฒนา “ศูนยก์ารเรียนรู้ 
OKMD 21” ซ่ึงมีความเหมาะสมกบับริบท
ของประเทศไทย ทั้งใช้เชิงกายภาพของการใช้
พืน้ที่ และเป็นที่รวบรวมและคัดสรรค์องค์
ความรู้ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี
แนวทางและรูปแบบการบริหารจดัการ โมเดล
ธุรกจิ การจดัแบ่งพืน้ที่การให้บริการ และ
หมวดหมู่องค์ความรู้ของศูนยก์ารเรียนรู้
3. เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้
และสามารถพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษ
ที่ 21 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อมโยงจากใน
ประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสามารถน า
องค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์อยา่งมี
รูปธรรม
4) เพือ่พัฒนาให้เป็นศูนยก์ลางขององค์ความรู้ 
(Knowledge Hub) แห่งอนาคต แหล่งรวม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

        120,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

๒๗๘



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

สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ 
และพัฒนาพืน้ที่ส่วน
ต่างๆ ภายในสวนฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ ส าหรับให้
ประชาชนมาใช้บริการ 
ใช้ประโยชน์ในกจิกรรมที่
เป็นประโยชน์ด้านต่างๆ 
ในปี 2565 ภายหลังการ
กอ่สร้างแล้วเสร็จตาม
นโยบายของรัฐบาลใน
การพัฒนา
สวนสาธารณะที่ส าคัญ
ของกรุงเทพมหานครเพือ่
เป็นการเฉลิมพระเกยีรติ
 สมเด็จพระนางเจา้
สิริกต์ิิ 
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง
 ซ่ึง สบร. จะร่วมมือ

ภูมิปัญญาด้ังเดิม และความเป็นมาของการ
การพัฒนาประเทศ (Thai Civilization) และ
ต่อยอดองค์ความรู้หลากหลายสาขาเพือ่
กระตุ้นให้เกดิการพัฒนาศักยภาพ และทักษะ
ของประชาชนทุกช่วงวัยในการประกอบอาชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกจิ และสังคมของ
ประเทศให้กา้วไปข้างหน้าโดยให้ประชาชนทุก
ช่วงวัยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และค้นพบ
ศักยภาพของตนเองได้ 
6) เป็นศูนยก์ลางที่เชื่อมโยงกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัประชาชน
ในทุกช่วงวัย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิความคุ้มค่าของโครงการจากรายได้ที่
เป็นตัวเงินและค่าใช้จา่ยที่ประหยดัได้ 
ประมาณการวงเงินรวมปีละ 700 ล้านบาท
2. การสร้างพืน้ที่สีเขียวและสภาพแวดล้อมที่ดี
 ส าหรับประชาชน ชุมชน ที่อยูบ่ริเวณโดยรอบ
3. สร้างผลกระทบเชิงบวกที่ส าคัญส าหรับ

พัฒนาพืน้ที่ส่วนหนึ่งใน
บริเวณ สวนเบญจกติิ ให้
เป็นศูนยก์ารเรียนรู้
แห่งชาติ หรือแหล่ง
เรียนรู้ของประเทศ
2. จดักจิกรรมให้เด็ก 
เยาวชน ครู อาจารย ์
เข้ามาใช้บริการการ
เรียนรู้ในศูนยก์ารเรียนรู้
แห่งชาติ เพือ่ให้เกดิการ
เชื่อมโยงความรู้กบั
หลักสูตรการศึกษาใน
ระบบ เช่น การจดั
กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
 การอบรมเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานให้กบั 
นิสิตนักศึกษา

ประเทศไทยหลายประการ อาทิ การเป็น 
New Tourist Destination โดยเป็น 
Landmark แห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
และต่างประเทศ, การขับเคล่ือนนโยบายของ
รัฐบาล, ต้นแบบของศูนยก์ารเรียนรู้รูปแบบ
ใหม่ ที่มีความเชื่อมโยงของอาคาร
ประวัติศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ
โดยรอบ และองค์ความรู้สมัยใหม่

BR1302X19 โครงการ พัฒนา
แพลตฟอร์มการเรียนรู้
สาธารณะรูปแบบใหม่
ของประเทศ 
(Knowledge Portal)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การปรับปรุง ระบบ
ห้องสมุด ระบบ 
e-learning, ระบบ 
e-books ให้สามารถ
เชื่อมโยงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกบัหน่วยงาน
เครือข่าย
2. การปรับปรุงระบบ AI
 search และ 
customer 
intelligence ให้มี
ความสามารถมากขึ้น
3. ประสานความ
ร่วมมือกบัหน่วยงาน
เครือข่ายเพือ่สังเคราะห์
องค์

เพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้รูปแบบห้องสมุด
ออนไลน์ระดับชาติที่เป็นช่องทางในการขยาย
โอกาสการเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้
ประชาชนทุกกลุ่มได้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับนอกเหนือจาก
แพลตฟอร์มที่ให้บริการอยา่งมีประสิทธิภาพที่
จะเป็นโครงสร้างสาธารณูปโภคพืน้ฐานทาง
ปัญญาที่จะเป็นการพัฒนาระบบนิเวศการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศแล้ว ประชาชน
จะได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับน าไปใช้พัฒนา
ตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จดัท าระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Data 
Management System) จะเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ จากทั่วโลก และองค์กร
เด่นๆ ในประเทศ ครอบคลุมองค์ความรู้
หลากหลายศาสตร์ทุกแขนง เพือ่ให้ประชาชน
ทุกเพศทุกวัย สามารถเรียนรู้อยา่งไร้ขีดจ ากดั
2. จดัท าระบบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน 
(Intelligent System และSearch Engine)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

28,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

๒๗๙



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

ความรู้ด้านต่างๆ เช่น 
ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (สกสว.)/
สสว.ฯลฯ
4. พัฒนาชุดความรู้ 
(Contents) /หลักสูตร
การเรียนออนไลน์ระยะ
ส้ันและระยะยาวใน
รูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสมพัฒนาชุด
ความรู้
1) คลิปวิดีโอ เป็น
เนื้อหาหลักในการ
เผยแพร่จ านวนไม่น้อย
กว่า 50 ชิ้น
2) องค์ความรู้ใน
รูปแบบดิจทิัลคอน
เทนต์/e-books 2000 
ชิ้น
3) องค์ความรู้ในรูปแบบ

 จะวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
และอ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล 
ได้อยา่งรวดเร็วเพือ่น าไปพัฒนาองค์ความรู้
และระบบการเรียนรู้รูปแบบใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการได้อยา่งสูงสุด
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จ านวนผู้ใช้งานที่คาดหวัง (คน/ปี)
กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ เพือ่
การเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ รวมถึง
สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ จ านวนไม่
น้อยกว่า 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดความรู้ (Digital contents)/ หลักสูตร
การเรียนรู้ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ

 online course 20 
หลักสูตร
4) อนิโฟกราฟิก และ
บทความออนไลน์ 
ส าหรับการจดัท า Digital
 Marketing จ านวนไม่
น้อยกว่า 200 ชิ้น
5. การเผยแพร่องค์
ความรู้
6. การประเมินผลการ
รับรู้ การเข้าถึงองค์
ความรู้ จากการใช้
บริการแหล่งเรียนรู้
สาธารณะออนไลน์เพือ่
ปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการต่อไป

BR1302X21 โครงการ พฒันาระบบ
บริการเอกสารจดหมาย
เหตุเพือ่ประชาชน 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. จดัท าข้อก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะของ
ระบบบริการเอกสาร
จดหมายเหตุเพือ่
ประชาชน
2. พฒันาระบบจดัท า
คัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศ และจดัท า
บัญชีข้อมูลทรัพยากร
ด าเนินการแปลงข้อมูล
ทรัพยากรสารสนเทศเป็น
ดิจทิัล
3. จดัท าน าเข้าข้อมูล 
และการเผยแพร่และ
ให้บริการข้อมูล
4. ประชาสัมพนัธเ์พือ่ให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนาศักยภาพการให้บริการข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ ให้อยูใ่นรูปแบบของหอ
จดหมายเหตุดิจทิัล
3. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร
ทรัพยากรสารสนเทศในหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุก
ระดับ รวมถึง ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความ
บกพร่องประเภทต่าง ๆ
4. เพือ่อนุรักษ์  จดัเกบ็  แหล่งข้อมูลขนาด
ใหญ่  ที่สามารถอา้งองิข้อมูลประวัติศาสตร์
ชาติไทย  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สามารถเชื่อถือได้  ทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการ
ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจยั  ในทุกแขนงวิชา 
5. เพือ่ให้มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ฐานข้อมูลหลักของชาติด้านศิลปวัฒนธรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

35,995,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

กรมศิลปากร

๒๘๐



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

และระบบสืบค้นเพือ่การบริการประชาชนที่มี
เครือข่ายเชื่อมโยงทั่วประเทศ
เป้าหมาย
ผลผลิต
1. จดัท าพัฒนาระบบให้บริการเอกสาร
จดหมายเหตุ ด้วยระบบดิจทิัล
2. ด าเนินการแปลงข้อมูล ทรัพยากรข้อมูล
บัญชีเอกสาร ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผน
ที่ ภาพถ่าย เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ของ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นดิจทิัลและน าเข้า
เอกสารจดหมายเหตุของส านักหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติ
3. พืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัลรวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากดัเพศ อาย ุและวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยากรสารสนเทศจดหมายเหตุดิจทิัลที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา การพัฒนา และ
เป็นมรดกวัฒนธรรมสามารถน าไป สร้างสรรค์
 ต่อ

ยอด และเพิม่คุณค่าในเชิงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ สังคม การศึกษา ฯลฯ ได้อยา่ง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกนั และสามารถจดัเกบ็
รักษาต้นฉบับคงอยูต่ามสภาพเดิมและมีอายุ
ยนืยาวได้รับการอนุรักษ์อยา่งถูกต้อง
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ เอกสารจดหมายเหตุ บัญชีเอกสาร 
ฟิล์มกระจก ฟิล์มเนกาทีฟ แผนที่ ภาพถ่าย 
เสียง โสตทัศน์ และวีดีทัศน์ ได้รับการแปลง
เป็นดิจทิัลน าเข้าสู่ระบบเพือ่ให้บริการ 
สามารถจดัเกบ็ทรัพยากรต้นฉบับได้อยา่ง
ถูกต้องตามหลักวิชาการอนุรักษ์ และ สถานที่
ให้บริการสารสนเทศจดหมายเหตุ แก่
ประชาชน สามารถค้นหาและเข้าถึงได้อยา่ง
สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการ
ประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ สามารถ
ให้บริการแกป่ระชาชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพือ่การศึกษา ค้นคว้า
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว

BR1302X22 โครงการ พัฒนาบริการ
ห้องสมุดดิจทิัล หอสมุด
แห่งชาติ
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การแปลงและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
สารสนเทศ
๑) ในส านักหอสมุด
แห่งชาติ, ๒) ในหอสมุด
แห่งชาติส่วนภูมิภาค
2. การบ ารุงรักษา
1) ห้องสมุดอตัโนมัติ, 
2) ระบบ e-service, 
3) ระบบดิจทิัล, 
4) ข้อมูลขนาดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาต่อยอดโครงการห้องสมุดดิจทิัล
ในงบประมาณปี 2560 ให้มีความต่อเนื่องและ
ครบถ้วนสมบูรณ์
2. เพือ่ปรับปรุงการบริการของหอสมุด
แห่งชาติให้อยูใ่นรูปแบบของห้องสมุดดิจทิัลที่
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการ
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย
3. เพือ่สร้างสรรค์ ต่อยอด เพิม่คุณค่าให้กบั
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่นหอสมุด
แห่งชาติ
4. เพือ่อนุรักษ์และสงวนรักษาข้อมูลที่เป็น
มรดกภูมิปัญญาของชาติที่อยูใ่นหอสมุด
แห่งชาติให้คงอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนาหอสมุดแห่งชาติให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอธัยาศัยที่
ทันสมัยของประชาชนในชาติ
6. เพือ่พัฒนาพืน้ที่การให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัล รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์
ภายในหอสมุดแห่งชาติให้ทันสมัย สามารถ
เข้าถึงและใช้บริการได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

33,680,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.2 

กรมศิลปากร

กรมศิลปากร

๒๘๑



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

7. เพือ่ลดความเหล่ือมล้ าในการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลของประชาชนใน
ชาติ
เป้าหมาย 
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นเอกสารต้นฉบับ
ของหอสมุดแห่งชาติ ได้แก ่หนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เกา่ สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่าย ได้รับการแปลงให้อยูใ่น
รูปแบบดิจทิัล
2. มีห้องสมุดดิจทิัลส าหรับการจดัเกบ็
ทรัพยากรสารสนเทศดิจทิัลที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อยา่งสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา
3. พืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัลรวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์มีความทันสมัย
 ประชาชนทุกคนไม่จ ากดัเพศ อาย ุและวุฒิ
การศึกษา รวมถึงคนพิการสามารถสืบค้น 
เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทรัพยากรสารสนเทศที่เอกสารต้นฉบับของ
หอสมุดแห่งชาติ ได้แก ่หนังสือหายาก 
หนังสือพิมพ์เกา่ สมุดไทย แถบบันทึกเสียง 
วีดิทัศน์ ภาพถ่ายของหอสมุดแห่งชาติได้รับ

การแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจทิัล
2. มีห้องสมุดดิจทิัลที่จดัเกบ็ทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัลที่มีคุณค่า ที่สามารถค้นหา
และเข้าถึงได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
การให้บริการประชาชนได้ทุกที่ของประเทศ
3. มีพืน้ที่การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ
ดิจทิัล รวมถึงส่ือประชาสัมพันธ์ภายใน
หอสมุดแห่งชาติที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว
4. ประชาชนในชาติสามารถน าทรัพยากร
สารสนเทศดิจทิัลที่เป็นมรดกภูมิปัญญาของ
ชาติไปสร้างสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่าใน
เชิงการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ สังคม การศึกษา
 ฯลฯ ได้อยา่งทั่วถึงและเท่าเทียมกนั
5. ทรัพยากรสารสนเทศต้นฉบับของหอสมุด
แห่งชาติคงอยูต่ามสภาพเดิมและมีอายยุนืยาว

BR1302X23 โครงการ สร้างสรรค์
เมืองแห่งการอา่นและ
การเรียนรู้
กิจกรรม
1. จดัท าส่ือรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ และการ
สร้างสรรค์บรรยากาศ
เมือง
2. สนับสนุนการจดั
กจิกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้ การจดัเวที
สาธารณะเพือ่พูดคุย
แลกเปล่ียนระดม
ความคิด การจดั
กจิกรรมส่งเสริมการอา่น
3. จดักจิกรรมอา่น
มาราธอน ณ เมืองภูเกต็

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมการอา่นในระดับเมืองหรือ
จงัหวัด ให้ประชาชนเกดิความต่ืนตัวและ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอา่นหนังสือ
และการแสวงหาความรู้ และมีส่วนร่วมตาม
ความต้องการของท้องถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของจงัหวัดพืน้ที่เป้าหมาย
2. สนับสนุนกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครภูเกต็ ให้สอดรับกบัการได้รับ
เลือกให้เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายระดับโลกว่า
ด้วยเมืองแห่งการเรียนรู้ของยเูนสโก 
(UNESCO GNLC)
เป้าหมาย
1. ประชาชนเกดิพฤติกรรมการอา่น ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการอา่นและเล็งเห็นคุณค่า
ของหนังสือ
2. เกดิเครือข่ายส่งเสริมการอา่นและการ
เรียนรู้ในจงัหวัดภูเกต็ที่จะมีการท างานร่วมกนั
อยา่งยัง่ยนืภายหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
เกดิการมีส่วนร่วมอยา่งกว้างขวาง เกดิ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

5,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

กรมศิลปากร

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

๒๘๒



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

เครือข่ายส่งเสริมการอา่นและการเรียนรู้ที่จะ
ท างานร่วมกนัต่อไปอยา่งยัง่ยนื เกดิอตัลักษณ์
ใหม่ของจงัหวัดที่ไม่ได้มีแต่เพียงการแข่งขันวิ่ง
นานาชาติ Phuket Marathonแต่ยงัมีPhuket
 Readathon ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ที่จะช่วย
ส่งเสริมงานด้านการศึกษา นอกเหนือไปจาก
จดุเด่นด้านการท่องเที่ยว กฬีา และวัฒนธรรม
ของจงัหวัด

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 
(องค์การมหาชน)

BR1302X24 โครงการ มิวเซียมติดล้อ
และรวบรวมข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
(Muse Mobile)
กิจกรรม
การเผยแพร่องค์ความรู้
กจิกรรมและชุด
นิทรรศการเคล่ือนที่ 
“Muse Mobile” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ผ่านความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานใน
จงัหวัด และท้องถิ่น
ในพืน้ที่ 3 จงัหวัด ภาค
ตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปิดเวทีกจิกรรมและพืน้ที่แห่งการ
เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัยได้ทั้งสาระและ
ความเพลิดเพลินสู่ภูมิภาคอนัเป็นการขยาย
โอกาสการเรียนรู้ให้กบัโรงเรียน เด็กและ
เยาวชนที่อยูต่ามภูมิภาค
2. เพือ่บ่มเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและ
เยาวชนให้เป็นผู้ใฝ่รู้สร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และส่งเสริมให้เข้าใจประวัติศาสตร์และ
ตระหนักรักในท้องถิ่นของตนอนัจะน าไปเป็น
พืน้ฐานในการสร้างอนาคตที่ยัง่ยนืในสังคม
แห่งการเรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบของ 
Discovery Museum ร่วมกบัพิพิธภัณฑ์
เครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในพืน้ที่
เป้าหมาย/ผลผลิต
1.  มีการน าเสนอองค์ความรู้และกระบวนการ
จดัการองค์ความรู้ผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่
 3 แห่ง / 2.  จ านวนผู้เข้าใช้บริการและเข้า
ร่วมกจิกรรมผ่านชุดนิทรรศการเคล่ือนที่ รวม
ไม่น้อยกว่า 60,000 คน  / 3.  ผลประเมิน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

13,300,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

ความพึงพอใจ ร้อยละ 85
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.  นิทรรศการเคล่ือนที่ และเกดิความสนใจที่
จะต่อยอดโดยการศึกษาหาความรู้ผ่าน
พิพิธภัณฑ์ /  2.  ประชาชนในภูมิภาคมีความ
เข้าใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตนเองและ
ภูมิภาคอืน่ๆ ของประเทศไทย / 3.  เกดิความ
ร่วมมือกบัเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ และหน่วยงานในภูมิภาคในการ
ส่งต่อแนวคิด Discovery Museum"

สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X25 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิน้
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทยเล่น
ดนตรีคนละ 1 ชิน้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรี
ไทยได้ อยา่งน้อยคนละ 1 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักใน
ศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
เป้าหมาย
1. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ ที่เข้ารับการอบรม
 สามารถเล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้  
2. เด็กและเยาวชน ผู้สนใจ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้าน 
ผลทีค่าดว่าจะเกิด
เด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม สามารถ
เล่นดนตรีไทยและดนตรีพืน้บ้านได้
ดชันีชี้วัดความส าเรจ็
เด็กและเยาวชนผู้สนใจที่อยูโ่รงเรียนใกล้เคียง
สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 14 แห่ง จ านวน 
1,680 คน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

6,200,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 

ส านกังานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

(องค์การมหาชน)

๒๘๓



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

BR1302X26 โครงการ พัฒนาระบบ
ข้อมูลเทคโนโลยดิีจทิัล 
ด้านศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม
การด าเนินการ : การ
พัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมเพือ่
ประชาชนผ่านเทคโนโลยี
 AR Code QR Code, 
Virtual Reality และ 
3D 
กิจกรรม
1. จดัเตรียมข้อมูล 
จดัท าบัญชี จดัท า
รายการแหล่งมรดก
วัฒนธรรม โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
2. จดัท าค าอธิบาย
ข้อมูลภาษาไทย/
ภาษาองักฤษ หรือภาษา

วัตถุประสงค์
1. จดัท าระบบระบบการเผยแพร่ข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code 
และ Virtual Reality จ านวน 25 แหล่ง
โบราณสถาน ทั่วประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภาพการ
ให้บริการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้
มากที่สุด ครบถ้วน สะดวกต่อการเข้าถึง
3. พัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ทันสมัยของคนในชาติ
4. เพือ่ให้ระบบงานบริการกรมศิลปากร 
สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับ รวมถึง
 ชุมชนชายขอบ และ ผู้มีความบกพร่อง
ประเภทต่าง ๆ
5. เพือ่สนับสนุน ส่งเสริม การศึกษา 
ค้นคว้าวิจยัของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
นักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน นักวิจยั 
ส่ือมวลชน และประชาชน
เป้าหมาย:  
ผลผลิต:

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.2 

อืน่ๆ และจดัท าการ
จ าแนกข้อมูลในรูปแบบ
ที่ก าหนด
3. จดัท าข้อมูล AR 
Code และ Virtual 
Reality
4. งานแสกนข้อมูล 3D 
โบราณวัตถุ   จดัท าเป็น
สามมิติ
5. งานพัฒนาระบบ
แสดงผล 3D ในรูปแบบ
 แพลตฟอร์มของ
ทะเบียนแหล่งมรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ทันสมัย
6. งานเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูล

1. จดัท าข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
2. จดัท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภาษา ต่างประเทศ เช่น 
องักฤษ ฯลฯ เป็นต้
3. ให้บริการข้อมูลแหล่งเรียนมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ผ่านเครือข่ายข้อมูลของกรม
ศิลปากรด้วย AR Code และ Virtual Reality 
4. ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่าย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปากรจดัท าข้อมูลโบราณวัตถุ แหล่ง
เรียนรู้ในพิพิธภัณพสถานแห่งชาติ เพือ่
ให้บริการในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้างแรงจงูใจในการศึกษา
ข้อมูลมรดกวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบที่
ทันสมัยได้
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ

กรมศิลปากร

๒๘๔



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

ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และสร้างความ
ตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดก
ทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป
3. ประชาชนสามารถน าข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด สร้างสรรค์และ
ขยายองค์ความรู้ ทั้งทางด้านวิชาการ ด้าน
เศรษฐกจิ ได้หลากหลาย กอ่ให้เกดิรายได้ 
และความมั่นคง
4. สร้างความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คง
อยูสื่บไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ และ
ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม่ สามารถเข้าถึง
ได้อยา่งสะดวก รวดเร็ว และประชาชน
สามารถน าข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้างสรรค์และขยายองค์ความรู้ ทั้ง

ทางด้านวิชาการ ด้านเศรษฐกจิ ได้หลากหลาย
 กอ่ให้เกดิรายได้ และความมั่นคง และสร้าง
ความตระหนัก อนุรักษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยูสื่บไป

BR1302X27 โครงการ พัฒนาต่อ
ยอดทนุทาง
วฒันธรรมตามรอย
ศาสตร์พระราชา 
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
อย่างยัง่ยืน (บวร On
 Tour) ของชุมชน
คุณธรรมนอ้มน า
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลัง
บวร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชนคุณธรรมฯ ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกมิติ ด้วยการ
น าทุนทางวัฒนธรรมและข้อมูลองค์ความรู้
ทางวัฒนธรรม มาพัฒนาต่อยอดให้เกดิคุณค่า
และมูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ / 2. เพือ่ให้ชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชน
ภายหลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้
ผ่านพ้นไป
3. เพือ่ให้เกดิการบูรณาการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกีย่วข้อง และผู้น าพลังบวร 
ในการพัฒนาชุมชนให้เกดิความเข้มแข็งอยา่ง
ยัง่ยนื / 4. เพือ่ให้เกดิชุมชนคุณธรรมฯ บวร 
On Tour ที่มีความเข้มแข็งในทุกมิติ พร้อม
เป็นต้นแบบความส าเร็จและขยายผลไปสู่
ชุมชนอืน่ๆ / 5. เพือ่ให้ประชาชนในชุมชน
คุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นเจา้บ้านที่ดี และ
ได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มีรายได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

76,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

กรมศิลปากร

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๘๕



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

1. กจิกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น าพลังบวร เพือ่
เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื ภายใต้
แนวคิด “บวร On Tour”
1) จดักจิกรรมอบรมผู้น าพลังบวร เพือ่พัฒนา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การ
เป็นเจา้บ้านที่ดี ด้วยมิติทางวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ตามรอยศาสตร์พระราชา เพือ่ชุมชนเข้มแข็ง
อยา่งยัง่ยนื (บวร On Tour)
1) จดัท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม
เพือ่ใช้ในการพัฒนาต่อยอด  2) การคิดค้น 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนาเส้นทาง และกจิกรรม
การท่องเที่ยวอยา่งเป็นระบบ และมีมาตรฐาน 
  4) พัฒนาภาพลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงความโดดเด่น และอตัลักษณ์ของชุมชน 
5) พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ และช่องทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
เชิงปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร

จ านวน 1,000 ชุมชน ทั่วประเทศ ได้รับการ
พัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆ
2. ผู้น าพลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับ
การพัฒนาให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิง
วัฒนธรรมในทุกมิติ จ านวน 3,000 คน ทั่ว
ประเทศ
เชิงคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร 
ได้รับการฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภาย
หลังจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) / 2. ผู้น า
พลังบวร ในชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการพัฒนา
ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในทุกมิติ สามารถบริหารจดัการการท่องเที่ยว
ชุมชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ยนื
 / 3. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ เป็นเจา้
บ้านที่ดี และได้รับการพัฒนาด้านอาชีพ มี
รายได้เพิม่ขึ้น / 4. ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทางวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นได้รับต่อยอดให้เกดิคุณค่า และ

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๘๖



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

มูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ สามารถสร้างเศรษฐกจิ
ชุมชนได้อยา่งเข้มแข็งและยัง่ยนื
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับการฟืน้ฟู เยยีวยา 
ทางเศรษฐกจิ ภายหลังจากวิกฤติการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้
ผ่านพ้นไป โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้ง
ภูมิสังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกดิคุณค่า และมูลค่า
อยา่งสร้างสรรค์ สร้างเศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง
อยา่งยัง่ยนื 
๒. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่ได้รับการ
พัฒนาต่อยอด มีกจิกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่
เป็นระบบ และมีมาตรฐาน สามารถสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กบัชุมชน 
๓. ประชาชนในชุมชนคุณธรรมฯ มีความรัก 
ความภูมิใจและมีความเป็นเป็นเจา้ของชุมชน
จากการ
ใช้ฐานข้อมูล และองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม

มาสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ รายได้ 
และท าให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้างคุณค่า และ
มูลค่าอยา่งสร้างสรรค์ จากทุนทางวัฒนธรรมที่
เป็นทั้งภูมิสังคม ภูมิปัญญา และภูมิทาง
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
๕. ชุมชนคุณธรรมฯ เป็นต้นแบบให้ชุมชนอืน่ๆ
 ได้ศึกษาเรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นทั้งภูมิ
สังคมภูมิปัญญาและภูมิทางวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกดิคุณค่าและมูลค่า
อยา่งสร้างสรรค์

BR1302X28 โครงการ สร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 (Cultural Product of
 Thailand : CPOT)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การส ารวจข้อมูล
ชุมชน ในพืน้ที่ 7๗ 
จงัหวัด
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพือ่พัฒนาต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทยเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ทางเศรษฐกจิ
3. การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 150 ชุมชนในพืน้ที่ 77 
จงัหวัด
3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและเพิม่ศักยภาพของชุมชนและ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วย
การอบรมพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ การ
ผลิต เพือ่เพิม่คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภาพและมาตรฐานที่
สามารถแข่งขันได้ในเชิงพาณิชยใ์นระดับสากล
2. เพือ่ส่งเสริมให้เกดิการน าเอาทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชน มาสร้างสรรค์เป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และสามารถต่อยอด
กจิกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน
3. เพือ่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นให้ชุมชนเกดิจติส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น ร่วมกนัอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอด
งานศิลปวัฒนธรรมของชาติในคงอยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเผยแพร่

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

21,866,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๘๗



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

ออนไลน์และออฟไลน์
4. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริมการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.com
6. กจิกรรมการออกร้าน
ในงานแสดงสินค้า
ระดับชาติ จ านวน 5 คร้ัง
7. จดัท าหนังสือหรือส่ือ
ส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทัศน์
ประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย   ให้
เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายทั้งในและ
ต่างประเทศ
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนได้รับการ
พัฒนา
2) เพิม่รายได้ 
3) เพิม่การสร้างงานและสร้างอาชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์
ทางวัฒนธรรม เพือ่การพัฒนาต่อยอด
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ประชาชนชาวไทยเกดิความตระหนัก เห็น
คุณค่าและมูลค่าของสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรม
๒. สินค้าและบริการด้านวัฒนธรรมของไทย
ได้รับการส่งเสริม พัฒนาต่อยอด เพิม่ช่องทาง
และโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมมี
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการด้าน
วัฒนธรรมเพิม่มากขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบการมีความรู้ ความ
เข้าใจในการน ามรดกทางวัฒนธรรมมาเป็นแรง

ของชุมชนในท้องถิ่น 4 
ภูมิภาคจ านวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่วางแผน
และติดตามงาน

บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เกดิ
ทางเลือกใหม่ ๆ ในการประกอบการ
5. เกดิการน าเอาเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของ
ชุมชน มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสามารถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในพืน้ที่ชุมชนทั่ว
ประเทศ

BR1302X29 โครงการ ขับเคล่ือน
ยทุธศาสตร์การส่งเสริม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เพือ่เพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิโดยใช้มิติทาง
วัฒนธรรมและซอฟท์
พาวเวอร์ (Soft Power)
กิจกรรมการด าเนินการ
1. การร่วมผลิต
ภาพยนตร์ หรือ 
วีดิทัศน์ที่มีเนื้อหา
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และความสง่า
งามของวัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมการการ
ท่องเที่ยว การใช้สินค้า
และบริการไทย 10 
โครงการ/เร่ือง
2. การบริหารจดัการ
โครงการฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเป็นเสมือนเคร่ืองมือ
ซอฟท์พาวเวอร์ (Soft Power) ในการสร้าง
อทิธิพลต่อความคิดของประชาชนไทยได้
ภาคภูมิในความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม
 สร้างพลังบวกสร้างความรัก ความสามัคคี 
หลอมรวมจติใจของประชาชนให้เป็นหนึ่ง
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาพยนตร์และวีดี
ทัศน์ไทยให้เป็นระบบและก าหนดทิศทาง เพือ่
การต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้ให้กบัธุรกจิ
บันเทิงหรือการท่องเที่ยว
3. เพือ่สร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกนั
ในการท านุบ ารุงสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม 
สร้างมรดกภูมิปัญญาของชาติ รวมถึงการ
สร้างแรงบันดาลใจให้กบัเยาวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ และ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศอยา่ง
ยัง่ยนื โดยเน้นให้ประชาชน มีความสมบูรณ์
พูนสุขและภาคภูมิใจ5. เพือ่ให้บุคลากรด้าน
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

205,800,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๘๘



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

ไทยผลิตผลงานที่มีคุณค่า มีคุณภาพในการ
ผลิตและสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานในระดับ
สากล 
6. เพือ่เป็นช่องทางในการเผยแพร่สินค้าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
7. เพือ่เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ดีงามของ
ไทยผ่านส่ือคอนเทนท์สู่สายตามชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ และท าให้ประชาชนต่ืนตัวต่อ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมยิง่ขึ้น
เชิงปริมาณ  ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
อยา่งน้อย 10 โครงการ ภายในระยะเวลา 1 ปี
เชิงคุณภาพ
1. ผู้ชมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ชาวไทยและ
ต่างประเทศ ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล
2. มีการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหา
สอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว 
ด้านการส่งเสริมความสามัคคีและ

ความรักชาติหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่า
ต่อส่วนรวม
3. ภาพยนต์และวีดิทัศน์ของไทยได้รับการ
เผยแพร่อยา่งกว้างขวางทั้งระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและระดับสากล
4. ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
และธุรกจิต่อเนื่อง สามารถจ าหน่ายใน
ประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น เป็นการ
เพิม่มูลค่าทางธุรกจิ ขยายตลาดภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ไทย และเป็นการยกระดับขีเค
วามสามารถในการแข่งขันในระดับโลกเพิม่
มากขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านส่งเสริมความสามัคคีและความ
รักชาติ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าต่อส่วนรวมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย ได้
อยา่งมีประสิทธิผลอยา่งต่อเนื่องอยา่งน้อย ๑๐
 โครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๘๙



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

BR1302X30 โครงการ ส่งเสริมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย CPOT
และยกระดับต่อยอด
ทางการตลาดให้กบั
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. การพัฒนายกระดับ 
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ชุมชนไทย 
(Community Cultural
 Product of Thailand
 : CCPOT) ระดับโทเป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 (Cultural Product of
 Thailand : CPOT)
2. จดัอบรมให้ความรู้ 
โดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural
 Product of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ให้เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (Cultural 
Product of Thailand : CPOT) 
2. เพิม่ศักยภาพของชุมชนและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการอบรม
พัฒนาทักษะด้านการออกแบบการผลิต เพือ่
คุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 มีคุณภาพและมาตรฐาน ที่สามารถแข่งขันได้
ในเชิงพาณิชยใ์นระดับสากล
3. เพือ่ให้ชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั
ท้องถิ่นน าไปสู่การสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิให้กบัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นให้ชุมชนเกดิจติส านึกในการ
อนุรักษ์ หวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ในท้องถิ่นร่วมกนัอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดงาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

วัฒนธรรม
3. การเชื่อมโยงขยาย
ตลาดและเพิม่ช่องทาง
การตลาด ผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์
5. จดัท าค าขอรับความ
คุ้มครองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ให้แก่
ผู้ประกอบการที่ได้รับ
คัดเลือกให้พัฒนาสินค้า 
อยา่งน้อยสินค้าละ 1 
ค าขอ

วัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จกัอยา่งแพร่หลายทั้ง
ในและต่างประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ของผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
 ที่มีอยูเ่ดิมและจากการพัฒนายกระดับของ
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการ(ท่องที่ยว) 
ชุมชน ให้มีมูลค่าเพิม่ จากความคิดสร้างสรรค์
 ผสานทุนชุมชน ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา
เป้าหมาย / ผลผลิต : 
เชิงปริมาณ
1.ประชาชนทั่วประเทศ รวม 7,600 ราย      
มีส่วนได้เสียในโครงการ
2.ผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวม 76 ราย เข้า
ร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ (ระบุเป็นข้อ ๆ)
1.ปลูกจติสานึกค่านิยมวัฒนธรรมไทย       
จากรากฐานสู่สังคมประเทศ 
2.สร้างคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่แข็งแกร่ง       
 สู่ภูมิภาคโลก

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

๒๙๐



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

3.เกดิการมีส่วนร่วมของชุมชนโดย ธรรมชาติ
ด้วยองค์ร่วมทางวัฒนธรรม 
4.สร้างแรงบันดาลใจในการน าต้นทุน 
วัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์พัฒนา ประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เกดิการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาติ
อนัเป็นเอกอตัลักษณ์ที่ไม่มีวันหมดให้เป็น
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้างสรรค์
2. สร้างมูลค่าเพิม่ให้สินค้าและบริการชุมชน
อนัสอดรับกบัสภาวะการณ์ทางการตลาดมห
ภาคยัง่ยนืที่มุ่งเน้นการบริโภคในประเทศ
3. น ามรดกทางวัฒนธรรมเข้าสู่กระบวน
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เกดิความมั่นคงยัง่ยนืทาง
วัฒนธรรมและภาคสินค้าและบริการ
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้างเศรษฐกจิชุมชนให้เข้มแข็งกอ่ความ
มั่นคงสู่ความยัง่ยนืของประเทศ
5. กระตุ้นและสร้างการตระหนักเรียนรู้และ
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการน าทุน
ทางวัฒธรรมของชาติมาใช้สร้างความเจริญ
ทางเศรษฐกจิและการกนิดีอยูดี่ของคนในชาติ

BR1302X31 โครงการสร้างมูลค่า
สินค้าไทย (Value 
Creation) จาก
ฐานเศรษฐกจิท้องถิ่น
กิจกรรมการด าเนินการ
1. กจิกรรมลงส ารวจ
พืน้ที่เป้าหมาย 10 
จงัหวัด
2. กจิกรรมการบรรยาย
 Value Creation + 
Story-Telling และรับ
สมัครผู้ประกอบการที่
สนใจ
3. กจิกรรมการให้
ค าปรึกษา Value 
Creation เพือ่พัฒนา
ธุรกจิ
4. กจิกรรมการจดัท า
องค์ความรู้และน าเสนอ
 40 สินค้า/บริการ 
(อาหาร หัตถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับกระบวนการผลิต
สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นให้พัฒนา
อยา่งกา้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการอาหาร
และหัตถกรรมในท้องถิ่น สามารถพัฒนาและ
ต่อยอดสินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่สินค้าและบริการ ด้วย
การสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ที่เป็น
สากล
เป้าหมาย
ผลผลิต 
1. จ านวนกลุ่มวิสาหกจิชุมชน และ/หรือ กลุ่ม
ผู้ประกอบการ / 2. จ านวนสินค้า หรือ 
บริการที่ได้รับการยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงาน (อาหาร หัตถกรรม) 
ผลลัพธ ์
1. เกดิการสร้างกระบวนการสร้างมูลค่าและ
คุณค่า (Value Creation) ให้แกสิ่นค้าและ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

50,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๙๑



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

บริการท้องถิ่นไทยในมิติวตัถุดิบ-กระบวนการ
ผลิต-กระบวนการออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้างเร่ืองราว-
กระบวนการส่งมอบคุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการ
พฒันาทีใ่ช้ศาสตร์นวตักรรม ศาสตร์วสัดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์การตลาด ตลอด
ห่วงโซ่กระบวนการผลิต
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding) สินค้า
ท้องถิ่นไทยให้เทียบเคียงกบัสินค้าท้องถิ่นของ
ต่างประเทศ เช่น ญีปุ่น่ เกาหลี ไต้หวนั
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ
1. สินค้าและบริการของกลุ่มผู้ประกอบการ
อาหารและหัตถกรรมในท้องถิ่นได้รับการ
ยกระดับและปรับกระบวนการผลิตสินค้าให้
พฒันาอย่างกา้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบการอาหารและหัตถกรรมใน
ท้องถิ่นได้รับการส่งเสริม พฒันา และต่อยอด
สินค้าและบริการให้เติบโตได้ในอนาคต 
3. สินค้าและบริการได้รับการสร้างมูลค่าเพิม่
ด้วยการสร้างเสริมถ่ายทอดเร่ืองราว 
(Story-Telling) และการส่ือสารแบรนด์ทีเ่ป็น
สากล

BR1302X32 โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Creative 
District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูความเชื่อมั่น
และส่งเสริมสุขภาวะ
พืน้ที่สร้างสรรค์ (Place
 making)
๑) โครงการฟืน้ฟูความ
เชื่อมั่นในและ
พัฒนาการสัญจรใน
พืน้ที่สาธารณะ
๒) โครงการฟืน้ฟูและ
พัฒนาพืน้ที่สร้างสรรค์
และนันทนาการของ
ชุมชน
3) จดัท าเฟอร์นิเจอร์
สาธารณะเพือ่ใช้
ประโยชน์ในชุมชน 
(Community 
Furniture)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนายา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ตาม
แนวทางการจดัท าแผนพัฒนาเมือง/ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของการ
สร้างยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ของประเทศ ที่
กระตุ้นเศรษฐกจิ สร้างงานและรายได้ และ
ส่งเสริมพืน้ที่ท่องเที่ยวระยะยาว โดย
สอดคล้องกบับริบทสถานการณ์ปัจจบุัน และ
มาตรการด้านสุขภาวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมการกระตุ้นการสร้างธุรกจิใน
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อมั่น 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ และดึงดูดให้คนเห็น
ประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์ 
3. เพือ่สร้างโอกาสในการเผยแพร่องค์ความรู้ 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การเข้าถึงและ
น ามาใช้ประโยชน์จากผลงานการออกแบบ
ของนักออกแบบ และนักศึกษา ทางด้าน
เศรษฐกจิ ด้านการออกแบบ ด้านธุรกจิ
สร้างสรรค์ ด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้าน
เทคนิค น าไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

60,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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กรณเีป็นการด าเนินการ
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2. บ่มเพาะธุรกจิ
สร้างสรรค์  (Business)
๑) กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในชุมชน 
(Made in)
2) กจิกรรมพัฒนา
ฐานข้อมูลธุรกจิยา่น
สร้างสรรค์ จ านวน 4 
พืน้ที่
3) กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ายนักสร้างสรรค์
ในพืน้ที่ชุมชน (Creative
 Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชนและอตั
ลักษณ์ยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ (Branding) 
๑) กจิกรรมส่งเสริมอตั
ลักษณ์ของยา่นและ
ชุมชน (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้างเนื้อหา

4. เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการกระตุ้น
การสร้างธุรกจิในยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างการจดจ าใน
รูปแบบการจดังานเทศกาลประจ าเมือง และ
ดึงดูดให้คนเห็นประโยชน์ และเข้ามาใช้พืน้ที่
ยา่นสร้างสรรค์ เป็นการแสดงศักยภาพของ
เมือง
เป้าหมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ 
2. ฐานข้อมูลธุรกจิยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนาและกระตุ้นยา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ด้วยงานเทศกาล (Creative 
Festival) 
4. ยา่นสร้างสรรค์ได้รับการขยายผล ภายใต้
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยเูนสโก 
5. สร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิไม่น้อยกว่า (จาก
กจิกรรมเทศกาลความคิดสร้างสรรค์
กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ต้นแบบ ที่

และส่งเสริมธุรกจิยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์
4. ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
และกระตุ้นบรรยากาศ
สร้างสรรค์ (Activity)
๑) การส ารวจและวิจยั 
รวมถึงการก าหนด
แนวคิด ธีม และรูปแบบ
ประจ าปีของเทศกาลฯ
2) ด าเนินการพัฒนา
รูปแบบกจิกรรม โดย
การน าเนื้อหาและ
รูปแบบมาลง
รายละเอยีดของการจดั
เตรียมการส าหรับวันจดั
งาน (Pre-production)
3) บริหารจดัการและ
ท างานเทศกาลตาม
แผนการที่ก าหนด
4) ประสานงานความ
ร่วมมือกบัเครือข่าย

เป็นยา่นที่สร้างความเชื่อมั่นและความหวังสู่
อนาคตที่ดีขึ้น เป็นพืน้ที่ของโอกาสทางธุรกจิ
และความเคล่ือนไหวกจิกรรมสร้างสรรค์
รูปแบบใหม่ๆ  ผ่านการส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม 
ธุรกจิสร้างสรรค์ และการเพิม่รายได้หมุนเวียน
ของคนในชุมชน  ส่งเสริมการลงทุนในพืน้ที่
และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ฟืน้ฟูพืน้ที่
เดิมให้เตรียมพร้อมรับมือกบัสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงของสังคม ที่จะส่งผลให้เป็นยา่น
เป็นที่รู้จกัและดึงดูดความสนใจ ในศักยภาพ
ของการเป็นพืน้ที่พร้อมปรับตัวและเติบโตจาก
โอกาสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมการใช้งานพืน้ที่
สาธารณะ เชื่อมต่อการสัญจรบนเส้นทางรอง
ในตรอกซอกซอยกบัเส้นทางหลัก ผ่านพืน้ที่
และกจิกรรมสร้างสรรค์ อนัน าไปสู่โอกาสและ
รายได้เพิม่ขึ้นของคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์ของ
คนในและต่างพืน้ที่ เป็นพืน้ที่แห่งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอยา่งแท้จริง 
3. นักออกแบบผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ประสบการณ์ แนวคิด การพัฒนาทักษะที่

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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พันธมิตรและผู้สนับสนุน
 ประกอบด้วย 
หน่วยงานรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถานบัน
การศึกษา ส่ือมวลชน 
เพือ่การจดัเทศกาลฯ
5. ขับเคล่ือนและขยาย
ผลยา่นต้นแบบใน
กรุงเทพมหานคร ภายใต้
เครือข่ายเมือง
สร้างสรรค์ขององค์การ
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ได้รับระหว่างการใช้พืน้ที่ยา่นสร้างสรรค์เป็น
พืน้ที่ออกแบบ ผลิต และขาย ไปประยกุต์ต่อ
ยอดเป็นธุรกจิได้
4. ผู้เข้าร่วมกจิกรรมสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ต่อยอดความคิดไปประยกุต์ 
สร้างมูลค่าทั้งต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ มี
เอกลักษณ์และสามารถน าไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนาธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมด้านการ
ออกแบบและธุรกจิสร้างสรรค์ของประเทศไทย
  และส่งเสริมภาพลักษณ์ของในการกา้วสู่การ
จดังานแสดงผลงานด้านการออกแบบระดับ
โลก ทั้งในพืน้ที่จริงและบนพืน้ที่ดิจทิัล
6. เกดิเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
ออกแบบและธุรกจิของนักออกแบบ 
ผู้ประกอบการธุรกจิ บุคลากรสร้างสรรค์และ
ภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เข้าใจและร่วมมือกนัสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์
7. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิสร้างสรรค์

 และการพัฒนาฟืน้ฟูเมือง ผ่านการจดัท า
กจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการ
ประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ประกอบการ นักออกแบบ ในพืน้ที่ยา่น
เศรษฐกจิสร้างสรรค์มีความเคล่ือนไหวต่ืนตัว
เร่ืองศักยภาพของพืน้ที่และรับทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงของพืน้ที่หลังจากการเข้ามาของ
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์
2. นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งในพืน้ที่ และนอกพืน้ที่ ได้รับแรง
บันดาลใจและความเข้าใจเกีย่วกบัการพัฒนา
ยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ การต่อยอดสินทรัพย์
 ทุนวัฒนธรรม เร่ืองราวเอกลักษณ์ของพืน้ที่
ด้วยความคิดสร้างสรรค์เพือ่พัฒนาเศรษฐกจิ 
และคุณภาพชีวิตในยา่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบการและนักลงทุนให้เข้ามา
ท างาน สร้างธุรกจิใหม่ หรือเกดิการรวมกลุ่ม
นักสร้างสรรค์ที่แลกเปล่ียนแนวคิด ความรู้ 
และทักษะ รวมทั้งการใช้พืน้ที่ยา่นเป็นพืน้ที่
ทดลองสร้างผลงานสร้างสรรค์ เกดิโอกาส

 และความเป็นไปได้ใหม่ๆ เกดิช่องทางการ
ขายธุรกจิสร้างสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิความต่ืนตัวและความสนใจที่จะน า
แนวคิดยา่นเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ไปใช้พัฒนา
พืน้ที่อืน่ๆ ต่อไป

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
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BR1302X33 โครงการพัฒนาทุน
วัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การ
สร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์
 (Storytelling To 
branding)
กจิกรรม
1. การส ารวจขั้นปฐม
ภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่
พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์
1) ด าเนินการคัดเลือก
พืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง 
จ านวน 8 แห่ง
2) ด าเนินการส ารวจขั้น
ปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก่
 สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  
สถานภาพของประชากร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนาและยกระดับพืน้ที่เมืองที่มี
ศักยภาพ และน าไปสู่การเพิม่จ านวนเมือง
สร้างสรรค์ 
2. เพือ่ด าเนินงานพัฒนายา่นเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ ผ่านการจดัท า
โครงการและกจิกรรมน าร่องการพัฒนาพืน้ที่ 
ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ อยา่งมีส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นสู่
กระบวนการถ่ายทอดและส่งเสริมเนื้อหา 
(story telling) และการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น
4. เพือ่สร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของไทย
กบัเมืองในประเทศต่างๆ อนัน าไปสู่การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การพัฒนาและความ
ร่วมมือทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
กจิกรรม
๑. การส ารวจขั้นปฐมภูมิและศึกษาศักยภาพ
ของพืน้ที่เป้าหมายเพือ่พัฒนาเป็นเมือง
สร้างสรรค์

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

25,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

  สถานภาพของธุรกจิ
สถาบันการศึกษา  
ความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์ โอกาสในการ
ฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ 
Covid19 เป็นต้น
3) ด าเนินการรวบรวม
วิเคราะห์ ศักยภาพที่โดด
เด่น เทียบเคียงกบั
กรณีศึกษา จากเครือข่าย
เมืองสร้างสรรค์ทั้งใน
และต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิด
และทดสอบแนวคิดการ
พัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่
เมืองสร้างสรรค์อยา่งมี
ส่วนร่วม จ านวน15 พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่น
สร้างสรรค์ (Creative

๑) ด าเนินการคัดเลือกพืน้ที่เศรษฐกจิ
สร้างสรรค์น าร่อง จ านวน 8 แห่ง
๒) ด าเนินการส ารวจขั้นปฐมภูมิ เพือ่ศึกษา
ศักยภาพของพืน้ที่ ได้แก ่สินทรัพยท์ี่จบัต้องได้
และจบัต้องไม่ได้  สถานภาพของประชากร  
สถานภาพของธุรกจิสถาบันการศึกษา  ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์ โอกาสในการฟืน้ฟู
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกจิชุมชนจาก
ผลกระทบสถานการณ์ Covid19 เป็นต้น
๓) ด าเนินการรวบรวมวิเคราะห์ ศักยภาพที่
โดดเด่น เทียบเคียงกบักรณีศึกษา จาก
เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ทั้งในและต่างประเทศ
2. กจิกรรมสร้างแนวคิดและทดสอบแนวคิด
การพัฒนายา่นสร้างสรรค์สู่เมืองสร้างสรรค์
อยา่งมีส่วนร่วม จ านวน 15 พืน้ที่
3. การท าเร่ืองราวยา่นสร้างสรรค์ (Creative 
District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรมเครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมืองสร้างสรรค์
เป้าหมาย

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๙๕



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

 District Storytelling) 
จ านวน 8 พืน้ที่
4. งานเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่าย
5. การเพิม่พืน้ที่เมือง
สร้างสรรค์

ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ที่พัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ 
2.จ านวนจงัหวัดที่น าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นมา
พัฒนาเป็น Story Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบ
รนด์สินค้าและบริการใหม่ (Branding)- 
จงัหวัดที่ด าเนินงานต่อเนื่องจากปี 2563 
จ านวน 6 เมือง 
3. จ านวนจงัหวัดที่ท าโครงการน าร่องพัฒนา
พืน้ที่ (District prototype testing) ร่วมกบั
ภาคีเครือข่าย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ที่เศรษฐกจิเมืองในสาขาเมือง
สร้างสรรค์ตามยทุธศาสตร์ชาติ รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเมื่อ
สถานการณ์กลับมาเป็นปกติ
2. เพิม่พืน้ที่แห่งการเป็นจดุหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศให้โดด
เด่นและมีเอกลักษณ์ และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ในการฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือความต้องการนักท่องเที่ยวที่เปล่ียนไป

ในด้านสุขภาวะและความปลอดภัย 
3. เพือ่ให้จงัหวัดเมืองรองสามารถน าองค์
ความรู้และทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น มา
สร้าง Story Telling 
ที่สามารถพัฒนาเป็นแบรนด์ของสินค้าและ
บริการ ที่ตอบโจทยแ์นวโน้มการบริโภคของ
ตลาด และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกดิพืน้ที่เมืองสร้างสรรค์ในประเทศไทย 
อนัตอบโจทยต่์อเป้าหมายขับเคล่ือนพืน้ที่เมือง
เศรษฐกจิ ตามยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
โมเดลพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ ที่สามารถขยาย
ผลไปยงัพืน้ที่อืน่ได้
2. สร้าง Branding และกระบวนการถ่ายทอด
เร่ืองราวของพืน้ที่ ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ส าคัญใน
การพัฒนา ต่อยอด สู่การสร้างแหล่งท่องเที่ยว
 สินค้าและบริการใหม่ น าไปสู่การลงทุน และ
การจา้งงานจากการพัฒนาสินค้าและบริการ
ภายใต้ Branding ของท้องถิ่น 
3. เกดิแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลให้เกดิการขยายตัว

ของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน
4. สร้างความต่ืนตัวและความเคล่ือนไหวใน
วงการอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ ธุรกจิ
สร้างสรรค์ และการพัฒนาเมือง ผ่านการ
จดัท ากจิกรรมการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และ
การประชาสัมพันธ์จากช่องทางต่างๆ และเกิิด
เครือข่ายความร่วมมือในภาคธุรกจิที่เกีย่วข้อง
กบัการออกแบบและอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ 
ที่เข้าใจและมีบทบาทของตนเองต่อการ
พัฒนาพืน้ที่สู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ร่วมกนั 
และร่วมผลักดันเครือข่ายให้เป็นเจา้ภาพเมือง
สร้างสรรค์ในอนาคต

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

๒๙๖



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

BR1302X34 โครงการ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีและ
เครือข่ายวฒันธรรม
กิจกรรม
1. การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และแหล่ง
ทอ่งเที่ยวทาง
วฒันธรรม
2. การพัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วฒันธรรม
3. การจัดงาน
มหกรรมวฒันธรรม
แหง่ชาติ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้บั
1. มีการด าเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
โดยการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นแบบอยา่งที่ดี
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด าเนินงาน
วัฒนธรรมสอดคล้องกบันโยบายวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
4. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเป็นที่รู้จกัในวง
กว้าง
5. ชุมชนได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
การบริการ และการแสดงออกทางวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้างสรรค์
6. ชุมชนได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จกั
แกป่ระชาชนทั่วไป
7. มีเส้นทางตามรอยอาหารอร่อย 9 เส้นทาง 
8 วิถีที่ต้องชิม
8. ชุมชนได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพืน้ที่ในการจดั

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

160,000,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

กจิกรรมถนนสายวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทุน
ทางวัฒนธรรม 
9. ถนนสายวัฒนธรรมเป็นพืน้ที่ให้เยาวชน
และประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมอยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่
ทางวัฒนธรรม เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการ
ท่องเที่ยว รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกดิ
นวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กบัประชาชนในพืน้ที่ น าไปสู่การเพิม่รายได้
ของชุมชนและท้องถิ่น
10. มีการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกีย่วกบัมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมให้ประชาชนได้ชมและรับรู้ความ
หลากหลายของวัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมมีพืน้ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานออกสู่ตลาด
12. มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่อยอดมรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพัฒนาทักษะ
ให้แกเ่ด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพือ่
เป็นการอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง

วัฒนธรรมที่ยัง่ยนื
13. มีการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของไทยไปสู่สาธารณชน ตลอดจน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แกชุ่มชน
เจา้ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม"

กรมส่งเสริมวฒันธรรม

๒๙๗



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

BR1302X35 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพถนนสาย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อยอด
ทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. การคัดเลือกพืน้ที่
    1.1 การคัดเลือก
เบื้องต้น จากการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลและ
เอกสารจาก
กลุ่มเป้าหมาย  1.2 
แต่งต้ังคณะท างาน
    1.3 การลงพืน้ที่เพือ่
ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 การประกาศ
และรับสมัครพืน้ที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ
    1.5 การประชุม
คณะท างานเพือ่
คัดเลือกพืน้ที่ที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น าแนวคิดในการเพิม่มูลค่าทาง
เศรษฐกจิของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนา
พืน้ที่สาธารณะ ให้เยาวชนและประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม 
เพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ และการท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการส่งเสริม
ให้เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่ น าไปสู่การเพิม่
รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจติส านึกให้ประชาชนเกดิ
ความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกระตุ้นให้เกดิการอนุรักษ์และพัฒนา
มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนและของชาติ
อยา่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมการใช้มรดกทางวัฒนธรรม ในการ
สร้างการมีส่วนร่วมและความมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทั้งทางเศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม
ให้กบัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

30,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

โครงการ   /  1.6 
ประกาศผลการคัดเลือก/
 มีหนังสือแจง้ชุมชน/ 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง
2. การพัฒนาศักยภาพ
พืน้ที่ (จดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการจดัท า
แผนพัฒนาในพืน้ที)่
3. การทดสอบการจดั
กจิกรรมเพือ่การ
ท่องเที่ยว
4. การจดัท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์ (วีดีทัศน์
แนะน าโครงการฯ) 
5. การติดตามและสรุป
การด าเนินงาน
    5.1 ลงพืน้ที่ติดตาม
การท างาน , 5.2 
เอกสารรายงานผลจาก
ชุมชน

1. เกดิการพัฒนาและเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ
ของทุนทางวัฒนธรรม มาใช้พัฒนาพืน้ที่
สาธารณะให้เยาวชน และประชาชนได้มี
โอกาสแสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรม
อยา่งสร้างสรรค์ หรือเป็นพืน้ที่ทางวัฒนธรรม 
เพือ่การเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพือ่ส่งเสริม
ให้เกดินวัตกรรมและสังคมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตให้กบัประชาชนในพืน้ที่อกีทั้งจะน ามาสู่
การเพิม่รายได้ของชุมชนและท้องถิ่น 
2. ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น
3. เกดิกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกจิ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง

6. การจดังานเปิดตัว
พืน้ที่/ งานแถลงข่าว
    6.1 มอบโล่ยกยอ่ง
เชิดชูเกยีรติ, 6.2 การ
จดัแสดงนิทรรศการและ
ผลงาน
7. การบริหารจดัการ
โครงการ

กรมส่งเสริมวฒันธรรม

๒๙๘



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

BR1302X36 โครงการ สร้างสรรค์
ศิลปะร่วมสมัยเพือ่ต่อ
ยอดทุนทางวัฒนธรรม
กิจกรรมการด าเนินการ
ด าเนินโครงการผ่านการ
พัฒนาเยาวชน เครือข่าย
 ตลอดจนประชาชน
ผู้สนใจในงานศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย โดย
การพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์ และการ
เผยแพร่ความรู้ด้านการ
ออกแบบและสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงอตั
ลักษณ์ท้องถิ่น ภายใต้
กรอบแนวคิดทาง
ทรัพยสิ์นทางปัญญา เพือ่
เป็นพืน้ฐานในการ
ขับเคล่ือนเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์สู่สากล เสริม
ศักยภาพในด้านการ

เป้าหมาย
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านการ
ออกแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชน
ร่วมกับหนว่ยงานในทอ้งถิน่ (อย่างนอ้ย 
จังหวดัละ 1 คร้ัง/ 3 จังหวดั)
2. การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่
เกิดจากการต่อยอดทนุทางวฒันธรรมใน
จังหวดัน าร่อง ที่มีรูปแบบสวยงาม 
ทนัสมัย มีแนวโนม้ในด้านการตลาด 
และสามารถแสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์
ของแต่ละจังหวดัอย่างชัดเจน (อย่าง
นอ้ย อ าเภอละ 1 แบบผลงาน / 3 
จังหวดั มี 28 อ าเภอ)

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

7,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

แข่งขันทางเศรษฐกจิ
ให้กบัจงัหวัดและเป็น
หนทางน าไปสู่ประเทศที่
ขับเคล่ือนด้วยเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์ต่อไป

BR1302X37 โครงการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนสู่การเป็น
เมืองแห่งศิลปะ 
กิจกรรมการด าเนินการ
1. ประชุมหารือเพือ่
แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้
 และระดมความคิดเห็น
เกีย่วกบัแนวทางในการ
พัฒนาจงัหวัดน าร่องให้
เป็นเมืองศิลปะ คือ 
จงัหวัดกระบี่ จงัหวัด
นครราชสีมา และจงัหวัด
เชียงราย 
1) จดักจิกรรมอมรม
ส่งเสริมสุนทรียทัศน์
ภาครัฐและประชาสังคม
เพือ่เตรียมความพร้อม
การเป็นเมืองศิลปะ 
2) สร้างความรู้ความ
เข้าใจเกีย่วกบัประโยชน์
ทั้งด้านเศรษฐกจิและ

เป้าหมาย
1. เกิดพื้นที่ศิลปะเพื่อการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน่ ศิลปวฒันธรรมร่วมสมัย สร้าง
จิตส านกึรักและภาคภมูิใจในวฒันธรรม
ของตนเอง มีส่วนร่วมพัฒนางานด้าน
ศิลปะอย่างยัง่ยืน
2. เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 
เกิดพลังสร้างสรรค์ รับรู้และเข้าใจใน
สุนทรียภาพ และใช้ศิลปะเปน็เคร่ืองมือ
ในการด าเนนิชีวติ
3. เครือข่ายด้านศิลปวฒันธรรมมีส่วน
ร่วมในการด าเนนิงานด้าน
ศิลปวฒันธรรมของตนเอง โดยน ามิติ
ทางศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมมา
สร้างใหเ้กิดมูลค่า และคุณค่าทางสังคม
และเศรษฐกิจทั้งในระดับทอ้งถิน่ และ
ก้าวสู่ระดับนานาชาติ

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

20,605,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ด้านสังคม ที่จงัหวัดจะ
ได้รับจากการช่วยกนั
ผลักดันให้เป็นเมือง
ศิลปะร่วมกบัเครือข่าย
ศิลปิน เครือข่ายด้าน
ศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ายด้านการศึกษา
และเครือข่ายการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย 

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย 

๒๙๙



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

BR1302X38 โครงการ พัฒนา
ศักยภาพนักออกแบบรุ่น
ใหม่
กิจกรรมการด าเนินการ
1. พัฒนาศักยภาพนัก
ออกแบบรุ่นใหม่ นัก
ออกแบบชนช้างกราฟิก 
ซีซ่ัน 6 ให้นักออกแบบ
รุ่นใหม่ได้ลงพืน้ที่ชุมชน
และน าความรู้ด้าน
กราฟิกดีไซน์ไปใช้ใน
การสร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบัสินค้าและบริการ
ของชุมชน บูรณาการ
การท างานร่วมกนั
ระหว่างนักออกแบบรุ่น
ใหม่และชุมชน 
2. พัฒนาทักษะของคน
ในชุมชนให้เข้าใจการ
ออกแบบพืน้ฐาน
ผสมผสานกบัมติทาง

เป้าหมาย 
เชงิปริมาณ
1. การอบรมเชิงปฏบิติัการด้านเรขศิลป ์
ไม่นอ้ยกวา่ ๕ คร้ัง
๒. บนัทกึเทปและผลิตรายการชนช้าง
กราฟิก ไม่นอ้ยกวา่ 8 ตอน
3. งานด้านเรขศิลปถ์ูกใช้ในการพัฒนา
สินค้าและบริการของชุมชน ไม่นอ้ยกวา่
 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับการ
ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอด องค์ความรู้
ศิลปะร่วมสมัย สาขาเรขศิลป ์ผ่านการ
ลงมือปฏบิติัจริง โดยเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์
ของชุมชน อาท ิการสร้างเสนห่จ์ากอัต
ลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ ด้วยงาน
ออกแบบกราฟิก (เรขศิลป)์ 
2. สินค้าและบริการของชุมชนที่เข้าร่วม
 ได้รับการสร้างเสริมมูลค่า 

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

8,000,000            เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ศิลปวัฒนธรรมของ
ตนเอง ให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพิม่แกสิ่นค้าและ
บริการของชุมชน เกดิ
การจ าหน่ายได้จริงหรือ
สร้างพืน้ที่การท่องเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมขึ้นใน
ชุมชนไปพร้อมกนั

BR1302X39 โครงการ สร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กิจกรรม
1. ส ารวจเส้นทางและ
สินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวพร้อม
จดัประชุม เพือ่ประเมิน
ศักยภาพและคัดเลือก
สินค้าที่มีความน่าสนใจ 
มีอตัลักษณ์ สะท้อน
คุณค่า/มูลค่าเพิม่ของ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม โดยแบ่ง
ประเภทของสินค้าและ
บริการ Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออกก าลัง
กายดี และแบ่งปันส่ิงดีๆ

เป้าหมาย : 
1. เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัสินค้าและบริการ
ท่องเที่ยว โดยการสร้างสรรค์เร่ืองราว 
กจิกรรมหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาด้ังเดิม
ของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งด้านประเพณี 
วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และวิถีชีวิต
ของคนในท้องถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันให้เจา้ของแหล่งท่องเที่ยว/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้า
และบริการการท่องเที่ยวด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดความสามารถของเจา้ของแหล่ง
ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการ/ชุมชนในการน า
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผลผลิต : จ านวนสินค้า/บริการ/เส้นทาง
ท่องเที่ยวที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy
 Model อยา่งน้อย 10 พืน้ที่   
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจา้ของแหล่งและ
บริการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยว

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

58,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.2 

ส านกังานศิลปวฒันธรรม
ร่วมสมัย

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

๓๐๐



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

ตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยและสุขอนามัย 
 2. การสร้างสรรค์และ
จดัท าข้อมูล สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Content)  อาทิ ชุมชน
สร้างสุข อาหารถิ่น
สุขภาพดี สมุนไพร
ท้องถิ่นเพือ่สุขภาพ เป็น
ต้น  
3. กจิกรรมระดมความ
คิดเห็นในการสร้างสรรค์
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ร่วมกบั
เจา้ของแหล่ง ชุมชน 
หน่วยงานพันธมิตร (Co
 Creation)  อาทิ

ด้านตลาดในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้า/
บริการ/เส้นทางท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ภายใต้ 
Happy Model อยา่งน้อยร้อยละ 75   
2. เกดิการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวใน
พืน้ที่ที่ได้รับการสร้างสรรค์ภายใต้ Happy 
Model เพิม่ขึ้นร้อยละ 5

การสร้างสินค้าและ
บริการท่องเที่ยว การ
เชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยว โปรแกรม
ท่องเที่ยวตัวอยา่งเพือ่
น าเสนอขาย เป็นต้น  
4. กจิกรรมทดสอบ
สินค้าท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  
(Product Testing) โดย
น าคณะผู้ประกอบการ
ธุรกจิท่องเที่ย และ
ส่ือมวลชนร่วมทดสอบ 
อาทิ บริษัทน าเที่ยว 
บริษัททัวร์ ไกด์ท้องถิ่น 
Blogger Celebrity   
เป็นต้น
5. จดัท าระบบ
ฐานข้อมูลและส่ือ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

๓๐๑



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

ประชาสัมพันธ์สินค้า
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model ทั้งแบบ
 Online และ Offline 
เพือ่ให้หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง /นักท่องเที่ยว
 /ประชาชนทั่วไป ได้
น าไปใช้อา้งองิและเป็น
ข้อมูลน าเสนอขายต่อไป 
6. เพิม่ขีดความสามารถ
และศักยภาพให้กบั
เจา้ของแหล่ง/
ผู้ประกอบการ/ชุมชนที่
ได้รับการสร้างสรรค์
สินค้าและวัฒนธรรม 
ภายใต้ Happy Model  
เพือ่ต่อยอดการท างาน
และเพิม่มูลค่าเพิม่ให้กบั
สินค้าที่ได้รับการพัฒนา
แล้ว โดยเข้า

ร่วมงานส่งเสริม
การตลาดทั้งแบบ 
Online และ Offline  
7. ติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของ
โครงการฯ

การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย

๓๐๒



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

BR1302X40 โครงการ เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนด้าน
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการจดัการ
เรียนการสอนเพือ่
ส่งเสริมความรักความ
ผูกพันและรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง
กิจกรรมด าเนินการ
1) พัฒนาหลักสูตรการ
จดัการเรียนรู้ (หลักสูตร
ระดับชั้นเรียน) ทุก
ระดับด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่นเชิงบูรณาการโดย
ใช้พืน้ที่เป็นฐาน         
2) พัฒนาแนวทางการ
จดัการเรียนการทุก
ระดับที่พัฒนาผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ และ

เป้าหมาย : 
1) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษา มีความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะ  ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถิ่น รักและผูกพัน
กบัรากเหง้าท้องถิ่นของตน               
2) ครูผู้สอนมีทักษะและสมรรถนะในการผลิต
ส่ือ เทคนิคการสอนการเชื่อมโยงข้อมูลการ
จดัการเรียนการสอน ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์  ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการ
สร้างนวัตกรรมการจดัการเรียนการสอน
สมัยใหม่ ในการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านศิลปวัฒนาธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทุกระดับเข้าใจและเข้าถึงเกีย่วกบั
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น มีความรักความผูกพัน กบัรากเหง้า
ท้องถิ่นของตน                         
2) ครูมีหลักสูตรการจดัการเรียนการสอน
ระดับชั้นเรียนทุกระดับที่พัฒนาผู้เรียนมี
สมรรถนะ ด้านศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  :

 ปงีบประมาณ พ.ศ.
2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย. 
2565)

78,000,000          เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1



สมรรถนะ  ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์/ประเพณี
ท้องถิ่น รักและผูกพัน
กบัรากเหง้าท้องถิ่นของ
ตนท  3) ส่งเสริม
แนวทางการจดัการ
เรียนการสอนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ประเพณี
ท้องถิ่น ให้ผู้เรียนแบบ
บูรณาการโดยใช้พืน้ที่
เป็นฐาน ทั้งในและนอก
ห้องเรียน

1) ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะด้าน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบัรากเหง้า
ท้องถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทักษะและสมรรถนะในการจดั
กระบวนการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรม
 ทั้งในและนอกห้องเรียน

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม BR1302X41 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วฒันธรรม

เป้าหมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวฒันธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวฒันธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกัน
จากทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหวา่ง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวฒันธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

MS4

กระทรวงศึกษาธกิาร

๓๐๓



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานปลัดกระทรวงวฒันธรรม BR1302X42 ปลดล็อคเพื่อใหเ้กิด
การใช้อาคารสถานที่ 
เพื่อสนบัสนนุการใช้
ประโยชนจ์าก
สินทรัพย์ขององค์กร
ภาครัฐในด้าน
วฒันธรรม

เปา้หมาย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมการภายใต้
คณะกรรมการปฏรูิปด้านวฒันธรรมฯ 
เพื่อขับเคล่ือนเปา้หมายการปลดล็อค
เพื่อใหเ้กิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อ
สนบัสนนุการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์
ขององค์การภาครัฐในด้านวฒันธรรม
จากทกุภาคส่วนทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภมูิภาค
๒. จัดท าแผนการด าเนนิงานร่วมกัน
จากทกุภาคส่วนที่เกีย่วข้อง
๓. ลงนาม MOU ร่วมกันระหวา่ง
หนว่ยงานภาครัฐที่เปน็เจ้าของสถานที่
ในการใช้ประโยชนจ์ากสินทรัพย์ของ
องค์กรภาครัฐด้านวฒันธรรมทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค

MS4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๓๐๔



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่1.2 (MS1.2) พฒันาศูนย์ฝึกกฬีาอ าเภอ 

เป้าหมายย่อยที ่1.3 (MS1.3) ธนาคารอปุกรณ์กฬีา (Sport Bank)

เป้าหมายย่อยที ่1.4 (MS1.4) โครงการ ๑ ต าบล ๑ ชนิดกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.5 (MS1.5) จดัแข่งขันกฬีาในทุกท้องถิ่นทัว่ประเทศ

เป้าหมายย่อยที ่1.6 (MS1.6) จดัใหม้ีถนนกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.7 (MS1.7) สร้างแรงจงูใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือทีเ่หมาะสม

เป้าหมายย่อยที ่1.8 (MS1.8) ส่งเสริมใหม้ีกจิกรรมการออกก าลังกายเล่นกฬีา หรือการแข่งขันกฬีาในทุกโครงการ/กจิกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

เป้าหมายย่อยที ่1.9 (MS1.9) จดัใหม้ีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกฬีา

เป้าหมายย่อยที ่1.10 (MS1.10)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที ่2.1 (MS2.1) ส่งเสริมการบูรณาการในการจดัท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

เป้าหมายย่อยที ่2.2 (MS2.2) สร้างความตระหนัก Health literate societies

เป้าหมายย่อยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที ่3.1 (MS3.1) จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

เป้าหมายย่อยที ่3.2 (MS3.2) จดัใหม้ีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

เป้าหมายย่อยที ่3.3 (MS3.3) พฒันาผู้น ากฬีาประจ าท้องถิ่น

เป้าหมายย่อยที ่3.4 (MS3.4) พฒันาทักษะผู้ตัดสิน

เป้าหมายย่อยที ่3.5 (MS3.5) จดัการแข่งขันกฬีาระดับอ าเภอ

เป้าหมายย่อยที ่3.6 (MS3.6) สร้างระบบการพจิารณาและส่งนักกฬีาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพนัธก์ฬีา นานาชาติ 

เป้าหมายย่อยที ่3.7 (MS3.7)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

จดัท าระบบพฒันานักกฬีาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจดัท าเส้นทางสายอาชีพของนักกฬีา  (Athlete pathway)

พฒันาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)

การปฏริูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

จดักจิกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

เชื่อมโยงการพฒันาสุขภาพกบัระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)

การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

ปรับระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบกิจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

พัฒนาศูนยพั์ฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport 
Excellence) และศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬาแหง่ชาติและภมูิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science)

* 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

ยกระดับลานกฬีาท้องถิ่นจากพืน้ทีส่าธารณะทีม่ีศักยภาพในพืน้ทีทุ่กชุมชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

การส่งเสรมิประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสรา้งวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทัว่ถึงและเทา่เทยีม
 และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ขง็แรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

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

ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและทอ้งถ่ิน

๓๐๕



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริปู
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเล่น
กีฬา การออกก าลังกายร่วมกันแบบ
เสมือนจริง  (Virtual Sport Project)

ผลประโยชน/์ผลลัพธ์
ของโครงกำร 
(outcome)
1) ประชำชนหันมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกจิกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำย และเล่นกฬีำ ท ำ
ให้มีสุขภำพร่ำงกำย
แขง็แรง ส่งผลให้มี
จิตใจที่เป็นสุข ผ่อน
คลำย และสำมำรถใช้
สติปัญญำในทำง
สร้ำงสรรค์เพื่อกำร
พฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) 
ลดกำรเกดิโรค NCDs 
และเมือ่ร่ำงกำยแขง็แรง
กเ็ป็นกำรป้องกนักำร
แพร่ระบำดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 
(COVID – 19)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 55,000,000           เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.7

3) ควำมร่วมมือจำก
ภำครัฐและภำคเอกชน
ในกำรสนับสนุนและจูง
ใจให้ประชำชนออก
ก ำลังกำยอยำ่งสม่ ำเสมอ
เพิ่มสูงขึน้
4) กระทรวงกำร
ท่องเที่ยวและกฬีำ
สำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูล
ประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขบัเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกจิและ
กำรพฒันำประเทศได้
อยำ่งมีประสิทธภิำพ

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

โครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา
เพ่ือกระตุ้นกำรท่องเทีย่ว

ต.ค. 63 - ก.ย. 65             2,550,000   - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

 -

MS 1.8

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
ให้แกน่ักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ใหเ้กิดการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ รวมถงึเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอนัจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกดิควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิน่ให้
เจริญกำ้วหน้ำ และ
กอ่ให้เกดิควำมสำมัคคี
ในหมูค่ณะ มีระเบียบ
วนิัยมีน้ ำใจนักกฬีำ 
สำมำรถด ำรงชวีติอยู่
ร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
และรู้จักใชเ้วลำวำ่งให้
เป็นประโยชน์

MSn 
MSn.n  MSn.n  MSn.n  

๓๐๖



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

          60,000,000  เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกีฬา

 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรมทางกาย 
การออกก าลังกายและการเล่นกีฬา
ของประชาชน (CALORIES CREDIT 
CHALLENGE)  ป ี2565 (เริ่ม ) 
งบประมาณ 72,000,000 บาท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 72,000,000 เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.10

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการมวลชน

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65 167,075,800          - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

 -

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

281,808,000         เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

เป้ำหมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำว
ไทยและชำวต่ำงชำติ
พื้นที่ที่ด ำเนินกำร:
พื้นที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และ
สร้ำงควำมเชือ่มัน่ 
ให้แกน่ักท่องเที่ยว และ
กระตุน้ใหเ้กิดการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วใน
ประเทศ รวมถงึเป็น
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอนัจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกดิควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิน่ให้
เจริญกำ้วหน้ำ และ
กอ่ให้เกดิควำมสำมัคคี
ในหมูค่ณะ มีระเบียบ
วนิัยมีน้ ำใจนักกฬีำ 
สำมำรถด ำรงชวีติอยู่
ร่วมกนัอยำ่งมีควำมสุข 
และรู้จักใชเ้วลำวำ่งให้
เป็นประโยชน์

มีเจ้ำหน้ำที่พล
ศึกษำประจ ำใน
ทุกจังหวดัและทุก
อ ำเภอ ท ำหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุน
ใหป้ระชำชนได้
ออกก ำลังกำย 
เล่นกีฬำ และร่วม
กิจกรรม
นันทนำกำร

๓๐๗



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

กรมพลศึกษา โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาหมูบ่า้น 
(1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา)

กำรด ำเนินกำรจัด
กิจกรรมส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำม
ควำมสนใจของ
ท้องถิ่น ในทุก
หมู่บำ้นทั่วประเทศ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 750,820,000         เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS1.4

กรมพลศึกษา โครงการสร้างแรงจูงใจและกระแส
ความตืน่ตัวด้านการกีฬาและการออก
ก าลังกาย

กำรประชำสัมพนัธ์
เพือ่สร้ำงแรงจูงใจ
และควำมต่ืนตัวใน
กำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 12,258,600           เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS1.7

กรมพลศึกษา โครงการพัฒนาทกัษะผู้ตัดสิน MS3.4

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกฬีำขั้นพืน้ฐำน 
(กรมพลศึกษำ)
การด าเนินงาน

ม.ค.64  - ธ.ค. 65 25,933,400            - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS3.4

1,714,500              - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการพัฒนาทกัษะผู้ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดยจดัฝึกอบรมผู้
ตัดสินกฬีำใหไ้ด้มำตรฐำนสำกลและ 
เป็นมำตรฐำนเดียวกนั (กำรกฬีำแหง่
ประเทศไทย)
การด าเนินงาน
1. คัดเลือกบุคลำกรทีม่ีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด
2. จดัอบรมผู้ตัดสินกฬีำเพือ่ใหไ้ด้
มำตรฐำนสำกลและเป็นมำตรฐำน
เดียวกนั

จ ำนวน 59 
หลักสูตร

   30 คน /หลักสูตร
= 1,770 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 21,356,015          เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กฬีำแหง่ชำติ)

MS 3.4

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
1. จดัใหม้ีหอ้งเรียนกฬีำในโรงเรียนใน
ทุกอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. วเิครำะหคุ์ณภำพมำตรฐำนกำร
จดักำรเรียนกำรสอนใหส้อดคล้องและ
เหมำะสมกบักำรพฒันำนักกฬีำ
2. จดัท ำหลักสูตร/มำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำรฝึกซ้อมกฬีำ 
ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
ร่วมกบั สพฐ.และมหำวทิยำลัยกำรกฬีำ
แหง่ชำติ 
3. ส่งเสริมใหน้ักส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกฬีำเข้ำมำร่วมสอน และ
บูรณำกำรกบักำรจดักำรเรียนกำรสอน
ของหอ้งเรียนกฬีำในสังกดั สพฐ. และ 
อปท.

หลักสูตรมำตรฐำน
ของกำรเรียนกำร

สอนและกำรฝึกซ้อม
กฬีำ ระดับ

ประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             5,000,000   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.1 จัดใหม้ี
หอ้งเรียนกีฬาใน

ทกุอ าเภอ
MS 3.2 จัดใหม้ี
หลักสูตรเฉพาะ
ส าหรับผู้ทีเ่ปน็
นักกีฬาตัง้แต่

ระดับปริญญาตรี

ผู้ตัดสินกฬีำขั้น
พืน้ฐำนทีไ่ด้รับกำร
พฒันำตำมมำตรฐำน
ของแต่ละชนิดกฬีำ 
สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำน
กำรตัดสินกฬีำ

๓๐๘



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

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหง่ชาติ โครงการ
กำรพฒันำส ำหรับผู้เป็นนักกฬีำ
ระดับอดุมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีำอำชีพ
หรือมีศักยภำพทีจ่ะพฒันำเป็นนักกฬีำ
อำชีพ 
2. จดักำรเรียนกำรสอนหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ทีเ่ป็นนักกฬีำใน
สถำบันอดุมศึกษำ (น ำร่องในปี 2565) 
การด าเนินงาน
1. จดัท ำหลักสูตรเฉพำะเพือ่รองรับ
นักกฬีำระดับอดุมศึกษำร่วมกบั
มหำวทิยำลัยทีจ่ดักำรเรียนกำรสอน
เฉพำะด้ำนกฬีำในต่ำงประเทศ

เปำ้หมำย : เพือ่พฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสมส ำหรับผู้
เปน็นักกฬีำ
ระดับปริญญำตรี (หลักสูตร
ควบระดับปริญญำตรี 2 
ปริญญำ) / (หลักสูตรสห
วิทยำกำร) / (หลักสูตร
ปริญญำตรีควบปริญญำโท)  
ใหเ้ปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแหง่ชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เปน็นักกฬีำ ระดับปริญญำตรี
 ที่เปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอดุมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวิทยำลัยกำรกฬีำแหง่ชำติ

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65 1,139,700              เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS3.2

2. พจิำรณำชั่วโมงกำรฝึกซ้อมและ
ผลงำนจำกกำรแข่งขันของนักกฬีำ เป็น
ส่วนหนึง่ของผลกำรเรียน
3. ร่วมกบัผู้ฝึกสอนของสมำคมกฬีำใน
กำรจดัท ำหลักสูตรทีส่อดคล้องกบักำร
พฒันำนักกฬีำและบุคลำกรกฬีำตำม
เส้นทำงของสมำคมกฬีำแหง่ประเทศ
ไทยและสมำพนัธก์ฬีำนำนำชำติ
4. จดักำรเรียนกำรสอนโดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฬีำของแต่ละสมำคม
กฬีำแหง่ประเทศไทย สมำพนัธก์ฬีำ
นำนำชำติ มำเป็นอำจำรย์ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เป็นนักกฬีำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำร
เป็นนักกฬีำอำชพี เขำ้สู่
เส้นทำงกฬีำอำชพี
(จัดให้มีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรี
ถงึปริญญำเอกโดย
ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เป็นนักกฬีำ
อำชพีหรือมีศักยภำพที่
จะพฒันำเป็นนักกฬีำ
อำชพีและจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เป็น
นักกฬีำใน
สถำบันอดุมศึกษำ (น ำ
ร่องในปี 2565) หรือ
ต้ังแต่ระดับมัธยมปลำย)

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าทอ้งถ่ิน
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกฬีำของท้องถิ่นใหเ้ป็นผู้
ฝึกสอนกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศทีไ่ด้
มำตรฐำน ผ่ำนกำรรับรองโดยสมำคม
กฬีำแหง่ประเทศไทย

จดัใหม้ีผู้น ำกฬีำ
ประจ ำท้องถิ่น ต ำบล
ละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ =
 15,000 บำท/คน/
เดือน (ครูพลศึกษำที่
เข้ำร่วมก ำหนดเปน็
กำรท ำงำนในลักษณะ
ไม่ประจ ำ) ป ี65  
จ ำนวนต ำบลละ 1 คน 
(25 จงัหวัด 3,054 
ต ำบล) เปน็เงิน 
549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 3.3

๓๐๙



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

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ (One 
Tambol One Sport: OTOS)  โดย
มุง่เน้นกำรส่งเสริมชนิดกฬีำเพือ่ควำม
เป็นเลิศระดับต ำบล
การด าเนินงาน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกฬีำจงัหวดัและ
ท้องถิ่นมีบทบำทในกำรเลือกชนิดกฬีำ 
ทีแ่ต่ละต ำบลมีควำมถนัดนักกฬีำ (ชนิด
กฬีำสำกล)  
2. กำรจดักจิกรรมกฬีำส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย/กำรแข่งขันกฬีำระดับชุมชน
3. จดัใหม้ีธนำคำรอปุกรณ์กฬีำ (Sport 
Bank) เพือ่เป็น
อปุกรณ์กฬีำเพือ่กำรฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน ในพืน้ที ่ซ่ึง
จะพฒันำไปสู่นักกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศ

 1 ต ำบล 1 ชนิดกฬีำ
  ในท้องถิ่นใน 25 
จงัหวดั  (จงัหวดั
เชียงรำย เชียงใหม่ 
น่ำน นครพนม 
ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย์ 
ชัยภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พทัลุ, สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี ่
ภเูกต็) แหง่ละ 
50,000 บำท (25 
จงัหวดั 3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         152,700,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 1.4

การกีฬาแหง่ประเทศไทย ต.ค. 63 - ก.ย. 65             5,000,000   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 1.6

            5,000,000   - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกฬีำระดับอ ำเภอ
การด าเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมำณในกำรเกบ็ตัว
ฝึกซ้อมเพือ่เข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
(นักกฬีำมีกำรเกบ็ตัวฝึกซ้อม 9 ชนิดกฬีำ)
2. ส่งเสริมใหม้ีกำรจดักำรแข่งขันกฬีำ
ระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกฬีำเข้ำสู่โครงกำรพฒันำ
นักกฬีำเพือ่ควำมเป็นเลิศ เข้ำแข่งขันใน
ระดับประเทศต่อไป

ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ
 (อ ำเภอละ 9 ชนิด
กฬีำ) ประกอบด้วย 
กฬีำบังคับ 2 ชนิด
กฬีำ กฬีำสำกล 6 

ชนิดกฬีำ กฬีำ
ท้องถิ่นนิยม 1 ชนิด

กฬีำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65         225,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อืน่
 (กองทุนพฒันำกำร

กฬีำแหง่ชำติ)

MS 3.5

โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
จดัใหม้ีถนนกฬีำ ก ำหนดใหทุ้กจงัหวดัมี
ถนนสำยกฬีำอย่ำงน้อย 1 แหง่ โดย
ก ำหนดชนิดกฬีำและพืน้ที่
ทีจ่ะด ำเนินกำร ทัง้ชุมชนเมืองและ
ท้องถิ่น ทีเ่หมำะสมกบัประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทัง้กลุ่มผู้พกิำรและ
กลุ่มพเิศษ
การด าเนินงาน
จดักจิกรรมกำรออกก ำลังกำยและเล่น
กฬีำ เพือ่ใหป้ระชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล แบดมินตันกลำงแจง้
 ตะกร้อแอโรบิค จกัรยำน

ถนนกฬีำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จงัหวดั
 (จงัหวดัเชียงรำย 
เชียงใหม่ น่ำน 
นครพนม ขอนแกน่ 
อบุลรำชธำนี 
อดุรธำนี บุรีรัมย์ 
ชัยภมูิ นครรำชสีมำ 
ศรีสะเกษ ชลบุรี 
จนัทบุรี กรุงเทพ 
นครปฐม สุพรรณบุรี
 กำญจนบุรี รำชบุรี 
พทัลุง สงขลำ ยะลำ 
สตูล ตรัง กระบี ่
ภเูกต็)

๓๑๐



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

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
การพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศ 
(Sports Hero) เพ่ือพัฒนานักกีฬา
ดาวรุ่งทีม่ีศักยภาพมุง่สูโ่อลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่ง
นักกฬีำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกฬีำอย่ำง
เสมอภำคและเป็นธรรม และเป็นไปตำม
เกณฑ์ของสหพนัธก์ฬีำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จดัท ำระบบพฒันำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time athlete) รวมถึง
จดัท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกฬีำ 
(Athlete phase way)

1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64   - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.6, 3.7

การด าเนินงาน
1. บูรณำกำรร่วมกบัหน่วยงำนที่
เกีย่วข้องในกำรคัดเลือกนักกฬีำตัวแทน
ทีมชำติไทย
2. ร่วมกบัสมำคมกฬีำแหง่ประเทศไทย
จดัท ำแผนกำรพฒันำนักกฬีำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำร
สมำคมกฬีำแหง่ประเทศไทย ใหเ้ป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและเป็นแนวทำง
ของสหพนัธก์ฬีำนำนำชำติ

 - จดัท ำระบบสรรหำคัดเลือก และ
พฒันำระบบนักกฬีำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำยค้นหำนักกฬีำผู้มี
พรสวรรค์ (Sports Talent 
Identification Network)
 - จดัท ำระบบพฒันำนักกฬีำเต็มเวลำ
ระยะยำว (Full time Athlete) รวมถึง
กำรจดัท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกฬีำ 
(Athlete Phase way) 
- กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนทักษะ
อำชีพหลังเลิกเล่นกฬีำ โดยจดัใหม้ีกำร
จดัท ำหลักสูตรรองรับ

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนักกีฬา
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังอนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ
การด าเนินงาน
ศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำ เพือ่ใช้เป็น
กลไกควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบียบข้อบังคับกบั สมำคมกฬีำ และ
สมำพนัธก์ฬีำต่ำง ๆ ทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่เป็นกลไกในกำรไกล่
เกล่ียเมือ่มีควำมขัดแย้ง  โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำยแนวทำงทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรในประเทศไทย เพือ่
ต่อยอดจดัต้ังเป็นสถำบัน
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกฬีำของประเทศ
ไทยต่อไป

ผลกำรศึกษำควำม
เป็นไปได้ในกำร

จดัต้ัง
อนุญำโตตุลำกำร

ด้ำนกฬีำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64     - โครงกำรทีไ่ด้รับ
จดัสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.7

๓๑๑



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

การกีฬาแหง่ประเทศไทย โครงการ
การพัฒนาศูนยว์ิทยาศาสตร์การกีฬา
อยา่งครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจดัต้ังสถำบันวทิยำศำสตร์กำรกฬีำ
แหง่ประเทศไทย
การด าเนินงาน
1. กำรศึกษำวจิยักำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนมำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร (50 ล้ำน
บำท)
  - รูปแบบกำรใหบ้ริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึพอใจในกำร
บริกำร
  - กำรวเิครำะหแ์ละประเมินผลเพือ่
กำรปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร

สถำบันวทิยำศำสตร์
กำรกฬีำแหง่ประเทศ

ไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         860,000,000   - ขอรับจดัสรรงบ
กลำงเพิม่เติม (50 
ล้ำนบำท)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในปี 65

MS 5

2. จดักำรจำ้งผู้เชี่ยวชำญด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ 5 สำขำ (80 ล้ำน
บำท)
3. พฒันำบุคลำกรเครือข่ำยด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จงัต้ังศูนย์บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำน
กฬีำ เพือ่ท ำหน้ำทีศู่นย์รักษำและฟืน้ฟู
กำรบำดเจบ็ของนักกฬีำ ซ่ึงเป็นส่วน
หนึง่ของกำรพฒันำศูนย์วทิยำศำสตร์
กำรกฬีำ  (700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อมและปัจจยัที่
เกีย่วข้องกบักำรใหบ้ริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกฬีำ บุคลำกร 
เคร่ืองมือ องค์ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกฬีำ รองรับกำรด ำเนินงำนของศูนย์
ฝึกกฬีำแหง่ชำติ National Training 
Center : NTC ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน การปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบกิจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานการ
จัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2559

อปท.สำมำรถ
ด ำเนินกำรและเบิก
ค่ำใชจ้่ำย
เกีย่วกบักำรส่งเสริมกฬีำ
 กำรจัดกำรแขง่ขนักฬีำ
 และกำรส่งนักกฬีำเขำ้
ร่วมกำรแขง่ขนักฬีำได้
ครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ 
เชน่ กำรจัดกำรกฬีำ
เพื่อส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวนันทนำกำร
และส่งเสริมเศรษฐกจิ
ของท้องถิน่ กำรจัดกฬีำ
ไทยหรือกฬีำพื้นบ้ำน 
กำรแขง่ขนักฬีำนักเรียน
 กฬีำส ำหรับเยำวชน 
กฬีำประชำชนในเขต 
อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกฬีำเขำ้ร่วมกำร
แขง่ขนักฬีำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกฬีำ
เป็นผู้จัดกำรแขง่ขนั

ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถึง 
ปีงบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โครงการก้าวทา้ใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141                

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพทำงวธิี
อเิล็กทรอนิกส์
 1.1  จำ้งจดักำรบริหำรงำนลงทะเบียน
และบริหำรจดักำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพทำงวธิี
อเิล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถ
เข้ำถืงกำรออกก ำลัง
กำยในรูปแบบใหม่ 
และได้รับองค์ควำมรู้
ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่
พงึประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000                

๓๑๒



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

2. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย
  2.1 ประชุมคณะกรรมกำรขับเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
  2.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจดัต้ังสมำคม
 2.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำร
จดักำรรูปแบบและประชำสัมพนัธ์
 2.4 ประชุมคณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและส่ิงจงูใจ
  2.5 ประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำน
โครงกำรกำ้วท้ำใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชิดชูเกยีรติ กำรส่งเสริม
ควำมรอบรู้สุขภำพด้ำนกจิกรรมทำงกำย
ระดับประเทศ

มีกำรประชุมก ำหนด
แนวทำงกำร
ด ำเนินงำน พร้อมทัง้
ก ำกบัติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร
อย่ำงต่อเนือ่งเป็น
ระบบ เพือ่ใหเ้กดิ
ประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของ
โครงกำรมีกำรจดั
มหกรรมเปิดตัวเพือ่
กระตุ้นใหป้ระชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำร
รับสมัครในช่องทำง
ต่ำงๆ  และเข้ำร่วม
กจิกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141                  

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม “กำ้วท้ำใจ 
Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธแ์ละเปิดตัว 
มหกรรมกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “กำ้วท้ำใจ Season 3”
   3.2 เปิดรับสมัคร ผู้เข้ำร่วมกจิกรรม 
“กำ้วท้ำใจ Season 3”
  3.3 เปิดระบบรับผลสะสมระยะ
ทำงกำรเดิน-วิ่ง/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสมระยะทำงกำร
เดิน-วิ่ง 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้ทีไ่ด้รับ
รำงวลัจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่
สำมำรถท ำตำมเกณฑ์  /กติกำทีก่ ำหนด
ไว ้
  3.6  จดัส่งของรำงวลัใหผู้้เข้ำร่วม

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000                

โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ

พ.ย. 64 - ก.ย.65 41,558,400          เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.7

1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร1.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรกำรขับเคล่ือนนโยบำย
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และประชำสัมพนัธ์
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกฬีำ และนันทนำกำร
1.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือน Health Point

กำรขบัเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600            

1.1.4 ประชุมเชิงปฏบิัติกำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยกฬีำ
และนันทนำกำร (MOU)
1.1.5 จำ้งจดักจิกรรมปฏบิัติกำร 
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกฬีำและนันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จดัจำ้งผลิตองค์ควำมรู้มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย กฬีำและ
นันทนำกำร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

๓๑๓



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

2.กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูลกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform   2.1.กำรพฒันำ
ระบบฐำนข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health Platform
2.1.1 จำ้งทบทวนองค์ควำมรู้กำรจดัท ำ
ระบบฐำนข้อมูล (Platform กลำง) กำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูลกลำงกำร
ส่งเสริมสุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform

กำรพฒันำระบบ
ฐำนขอ้มูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ 
Digital Health 
Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000                

3. กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน
ผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(อปท. 2,626 แหง่      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยโดยมีชุมชน
เป็นฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท. 2,626 แหง่)  
 3.1.1จดัจำ้ง พฒันำองค์ควำมรู้ต้นแบบ
ชุมชนรักกำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำร
ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมีชุมชนเป็นฐำน

กำรขบัเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยโดยมี
ชมุชนเป็นฐำนผ่ำน
เครือขำ่ยองค์กร
ปกครองท้องถิน่ (อปท. 
2,626 แห่ง)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000                

4.1 กำรจดักจิกรรมรณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยทุกพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ผ่ำน
กจิกรรมกำรกำ้วท้ำใจ Season 4 (77 
จงัหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำนจดักจิกรรม
รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยทุก
พืน้ทีท่ัว่ประเทศ ผ่ำนกจิกรรมกำรกำ้ว
ท้ำใจ ประชุมภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
กจิกรรมกำ้วท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ที่
ทัว่ประเทศ

กำรจัดกจิกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลัง
กำยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
 ผ่ำนกจิกรรมกำรกำ้วท้ำ
ใจ Season 4 (77 
จังหวดั)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

5.1 กำรรณรงค์สร้ำงกระแสกำรออก
ก ำลังกำยกำรผ่ำนส่ือออนไลน์อย่ำง
ต่อเนือ่ง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/สร้ำงกระแสกำร
ออกก ำลังกำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก ่
โทรทัศน์ วทิยุ หนังสือพมิพ ์นิยสำร ไลน์
 ยูทูป

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ใหเ้หมำะสมกบั
บริบทของพืน้ที ่(5,252 คน : อปท.ละ 2
 คน) (ค่ำใช้จำ่ย = 3740/คน
6.1.1 กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำกำรจดั
กจิกรรมส่งเสริมสุขภำพ (กำรออกก ำลัง
กำย/นันทนำกำร) ใหเ้หมำะสมกบั
บริบทของพืน้ที ่(ภำยนอก 200 คน) 3 
วนั 2 คืน)

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ให้เหมำะสมกบับริบท
ของพื้นที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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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

7.1 กำรขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
แผนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561 – 2573 ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
7.1.1 ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำร
ส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)กจิกรรมหลัก/
กจิกรรมย่อย(Activity)
7.1.2 ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย ตำมแผนกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 (1 
คร้ัง)
7.1.3 ประชุมคณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำง
กำย 5 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบสนับสนุน
กำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย 5 ระบบ

มีกำรประชมุก ำหนด
แนวทำงกำรด ำเนินงำน
 พร้อมทั้งก ำกบัติดตำม 
กำรด ำเนินงำนโครงกำร
อยำ่งต่อเนือ่งเป็นระบบ 
 เพื่อให้เกดิประสิทธผิล
ตำมวตัถปุระสงค์ของ
โครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,000

7.1.5 จำ้งติดตำมและประเมินผล
แผนปฏบิัติกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย
 พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จำ้งจดัท ำแผนปฏบิัติกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ.2566-2570 (1 
แผน)
7.1.7 จำ้งติดตำมและประเมินผล
แผนกำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (ติดตำมและประเมินผล
แผนระยะที ่1 รอบ 5 ปีแรก)
7.1.8 จำ้งจดัท ำแผนกำรส่งเสริม
กจิกรรมทำงกำย พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยัท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จดัจำ้ง ผลิต เผยแพร่ ส่ือ และ
องค์ควำมรู้กำรส่งเสริมกจิกรรมทำงกำย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
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1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที่ 2.5 (MS2.5)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหมห่รือปรับปรุงกองทุนที่มอียูเ่พ่ือใชส้นับสนุนการเรียนรู้ตลอดชวีิตได้อย่าง
แท้จริง

ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

* 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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

การเชือ่มโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบรูณ์ทั้งระบบ พร้อมต่อการวเิคราะห ์เพื่อสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย เม.ย. 64 - มี.ค. 65

จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที่ 2 การบรูณาการข้อมูล วางกรอบวธิกีารปฏบิติัในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเหน็หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง)

ม.ค. 65 - มิ.ย. 65

โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะที่ 1 
ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มรีะบบพัฒนาก าลังแรงงานตลอดชว่งชวีิตละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบรูณาการ

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การมหาชน)

BR01304การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบบรูณาการ

พัฒนาระบบฐานขอ้มลูด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - ม.ิย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

โครงการพัฒนาระบบเชือ่มโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและ
คุณวฒิุวชิาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟทแ์วร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + 
Domain)

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชือ่มโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟทแ์วร์พัฒนาระบบ และ การจัดท า
รายงาน และ งานโครงสร้างพื้นฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเชือ่มโยงข้อมูล(API Gateway)

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

เม.ย. 64 - มี.ค. 65

ม.

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 

เม.ย
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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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X01 โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม
อัจฉริยะเพ่ือการบริหารจัดการขอ้มลู
ด้านก าลังคน และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชวีิต
ของประเทศไทย (E- Workforce 
Ecosystem)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 25,000,000          เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2

1.1 โครงการจัดท า
พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูลก าลังคน 
(Manpower Data 
Management 
Blueprint) ระยะที่ 1
 ส าหรับการพัฒนา
ระบบฯ (รายงาน
การศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 300,000              เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนา
ระบบเชือ่มโยง
ประเภทมาตราฐาน
อาชีพ(ประเทศไทย)
และประเภท
มาตรฐาน
อุตสาหกรรมกับ
มาตราฐานอาชีพ
และคุณวฒิุวชิาชีพ 
(พัฒนาระบบ + 
ซอฟทแ์วร์พัฒนา
ระบบ และการจัดท า
รายงาน และ งาน
โครงสร้างพื้นฐาน
(Backup + 
Security + Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65 5,600,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนา
ระบบ E-portfolio และ
 ระบบการเชื่อมโยง
ข้อมูลก าลังคน   (ระบบ
 e-portfolio = 
2,000,000.- , ระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูล
ก าลังคน 25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + 
ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ 
และ การจดัท ารายงาน 
และ งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) 
และระบบการจดัการ
การเชื่อมโยงข้อมูล(API 
Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 18,000,000          เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนา
ระบบเปดิเผยข้อมูล
ก าลังคน

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 1,100,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อ่ืน

MS 2.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

๓๑๗



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

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X02 การจัดท าพิมพ์เขยีวของระบบการ
บริหารจัดการขอ้มลู (Manpower 
Data Management Blueprint) 
ระยะที2่ การบูรณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปลีย่น
ขอ้มลู (รายงานการศึกษา + ระดม
ความคิดเห็นหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง

พิมพ์เขียวของระบบ
การบริหารจัดการ
ข้อมูล (Manpower
 Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที2่ การบรูณา
การข้อมูล วางกรอบ
วธิกีารปฏบิติัในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
(รายงานการศึกษา +
 ระดมความคิดเหน็
หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65 6,000,000            ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี (องค์การ
มหาชน)

BR0104X03 โครงการจัดตั้งกองทุนการเรียนรู้
ตลอดชวีิตเพ่ือการพัฒนาก าลังคน
ของประเทศไทย

ประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองอย่าง
เปน็ระบบ โดยได้รับ
การสนบัสนนุจาก
กองทนุ ส่งเสริมให้
นายจ้างพัฒนา
ทกัษะและยกระดับ
สมรรถนะของ
แรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลง
อาชีพจากบริบททาง
สังคมและเศรษฐกิจ

ม.ีค. 64 - ม.ีค. 66 1,500,000,000      ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

๓๑๘



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏริูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านกังาน ก.พ.ร.
 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  -  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 - ส านกังาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านกังาน ก.พ.ร. 
 - ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7) จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลือ่นเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มรีะบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐที่มศัีกยภาพสูงไปปฏบิัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

มรีะบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สูภ่าครัฐ (Talent Attraction)

มโีรงเรียนต้นแบบที่มคุีณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนที่

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมนิทางวิชาการด้านผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64
มฐีานขอ้มลูก าลังคนที่มคีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุม่ดังกล่าว ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

1) หนว่ยงานภาครัฐมีสมรรถนะในระดับทีส่ามารถขับเคล่ือนประเด็นการพัฒนาใหม่ ๆ บนฐานของการมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 2) ประชาชนทกุ
ภาคส่วนได้รับโอกาสในการพัฒนาทกัษะใหม่ ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม่ ๆ รองรับอยา่งเหมาะสม น าไปสู่ความมั่นคงทางอาชีพ และ 3) เด็กวัยเรียนได้รับ
การพัฒนาทกัษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที ่22 ด้วยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1305

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65ยกระดับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

MS4  
MS 1 
MS 5 
MS 6 
MS 7  

MS3 
MS2 
  

ก.พ. 

๓๑๙



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้พื้นฐาน
(ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศักยภาพ
บคุคล เพื่อความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center: 
HCEC)

BR13005X01 โครงการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทักษะดิจทิัล ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
กรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพือ่เตรียมความ
พร้อมในการปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจทิัล  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทักษะเทคโนโลยี
ดิจทิัล (Digital Literacy) โดยศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ (HCEC) 
เป็นฐาน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหน่ง/ทั่วไป) 
จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning Digital 
online ในแพลตฟอร์ม (Digital Education 
Excellence Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพือ่ความเป็นเลิศ 
(HCEC) เป็นฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการสอนดิจทิัล
  เช่น คลิปการสอนดีมีรางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นักเรียนส่งผลงานร่วมประกวด “นวัตกร 
Digital Technology”

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 52,000,000          เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.)

BR13005X02 โครงการส่งเสริมการ
เรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ 
(Coding)

ปีงบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 3 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 25,000 คน
3) ครูสามารถจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ
ปีงบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจดัการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ จ านวน 6 หลักสูตร
2) ครูที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจดัการ
เรียนรู้ และสมรรถนะด้านวิทยาการค านวณ 
จ านวน 48,200 คน
3) ส่ือดิจทิัลส าหรับการอบรมครูและจดัการ
เรียนรู้แบบออนไลน์ จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจดัการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ในชั้นเรียนเพือ่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เป้าหมายของหลักสูตรฯ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65     119,732,600.00 โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64
 และเสนอต้ัง
งบประมาณในป ี65
14,400,000 
(งบประมาณป ี64)

105,332,600 (เสนอ
ขอต้ังงบประมาณป ี
65)

MS 1

ราชวทิยาลัยจุฬาภรณ์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษาชัน้
น าของโลก

ม.ค. 64 - ก.ย. 65        5,000,000.00 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่

ส านกังาน ก.พ. BR13005X03  -การจัดสรรทนุ
สาขาวชิาขาดแคลน 
(Digital 
Transformation)

1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวฒิุและผู้ที่
เกีย่วข้องเพื่อรับฟัง
ความคิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกับทนุรูปแบบ
ใหม่  50,000 * 3 
คร้ัง 
= 150,000 บาท

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65               750,000 MS 2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

๓๒๐



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังาน ก.พ. BR13005X04  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ที่มี
สถาบนัการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศตอบรับ
ใหเ้ข้าศึกษา/ผู้ที่
ก าลังศึกษาใน
สถาบนัการศึกษาที่มี
ความโดดเด่นใน
ต่างประเทศ

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส านกังาน ก.พ. BR13005X05  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐที่มีศักยภาพ
สูงเพื่อไปศึกษา ดู
งาน ฝึกงาน ใน
หนว่ยงานระหวา่ง
ประเทศทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน  
โดยน าร่องที่
ส านกังาน ก.พ. 
(Sandbox)

ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้
อย่างนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านกังาน ก.พ. BR13005X06 การจัดท าฐานข้อมูล
ผู้รับทนุจากแหล่ง
ทนุต่าง ๆ รวมทั้ง
ก าลังคนคุณภาพใน
ระบบ/โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศที่รองรับการเชือ่มโยง
ข้อมูลผู้รับทนุ รวมทั้งก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/โครงการ จากแหล่งทนุต่าง ๆ

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

MS 5

ส านกังานนโยบายการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม
แหง่ชาติ

BR13005X07 โครงการการจัดท า
แพลตฟอร์มการใช้
ประโยชนก์ าลังคนที่
มีศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชนก์ าลังคน
ที่มีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวเิคราะหข์้อมูลก าลังคน
ที่มีศักยภาพสูงที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเปา้หมายและงานวจิัยขัน้
แนวหนา้

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 -                    เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่
MS 5

เมืองพัทยา BR13005X08 โครงการน าร่องการ
พัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบภายใต้
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (โรงเรียน
ต้นแบบที่พัฒนามา
จากโรงเรียนวดั)

คุณภาพผู้เรียนที่น าไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ของนกัเรียนแต่ละคน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของพื้นที่
 - ประมาณการงบประมาณส่วนใหญ่ คือ
   1) การพัฒนาครู 100 คน x 15,000 
ต่อป ีx 2 ป ี= 3,000,000 บาท  
   2) workshop ระดมความเหน็ + 
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 2,000,000
 บาท

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 5,000,000            เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อืน่

MS 4

ส านกังาน อ.ย. BR13005X09 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างานประเมิน
ทางวชิาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน
ประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหนว่ย
ประเมินทางวชิาการด้านผลิตภณัฑ์
สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                    
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 6

กองทนุสนบัสนนุการด าเนนิงาน
ขับเคล่ือนเพื่อการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

BR13005X10 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)  โดย 1) 
จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) จัดต้ังดโครงการ
ความร่วมมือมือระหวา่งรัฐและเอกชน 
โดยมีหนว่ยงานของรัฐเปน็หนว่ยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000        
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 7

๓๒๑
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