๒ แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
รหัสBR

ชือ่ กิจกรรมปฏิรปู
ทีส่ ่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนยั สำคัญ (Big
Rock))

เป้ำหมำยย่อย (Milestone : MS)

2. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
BR0201
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและ 1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลั สาคัญของภาครัฐ
การบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทลั
ทีม่ คี ุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจาเป็นทัง้ ใน
(รวม 124 โครงการ)
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดิจิทลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดาเนินงาน
และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลั ทีส่ ร้างความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันทีซ่ ึ่งตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของประชาชน
และภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟืน้ ตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้
และมีงานทา (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการ
น้า (4) ด้านการท่องเทีย่ ว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับเกษตรกร
วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจทีเ่ กิดขึ้นใหม่
(Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ทแี่ ปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
เป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพือ่ ประชาชนและขับเคลื่อนโดย
ความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่าง
แท้จริง
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ

โครงกำรปีงบประมำณ 2564

โครงกำรปีงบประมำณ 2565
(คำขอรับงบประมำณ)

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

วงเงินรวม

จำนวนโครงกำร /
หน่วยงำน

65 โครงกำร

6,699.867 ล้ำนบำท

37 โครงกำร

วงเงินรวม

โครงกำรทีจ่ ะขอรับจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำยฉุกเฉิน
ระบุชอื่ โครงกำร และชือ่ หน่วยงำน

3,285.119 ล้ำนบำท มี 6 โครงกำร แต่ 2 โครงกำรไม่ได้ระบุ
งบประมำณ
1. โครงกำรบูรณำกำรข้อมูลด้ำนสุขภำพ
กลำงแห่งชำติ ให้ครอบคลุมกำรใช้งำนใน
ระบบดิจิทลั
2. โครงกำรพัฒนำระบบใบรับรองแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบ
บัตรสุขภำพ เพื่อติดตำมและประเมินควำม
เสี่ยงต่อโรคติดเชือ้ โควิด-19 ในกลุ่มนักเดิน
ทำงเข้ำ – ออกประเทศไทย (สพร.)
4. โครงกำรระบบจัดกำรข้อมูลกำรรับวัคซีน
โควิด 19 (ไม่ระบุ งปม.)
5. โครงกำรระบบฐำนข้อมูลกำรประเมิน
มำตรฐำนทักษะข้อมูลมหัตและสนับสนุนกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรภำครัฐ (ไม่ระบุ งปม.)
6. โครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกลำงข้อมูล
ด้ำนสวัสดิกำร (Welfare Platform) (สพร.)

BR0202

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงาน
ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

1.มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และกรม และลดสถานะความเป็นนิติบคุ คลของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดทาร่าง
กฎหมายเพือ่ รองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบตั ิและขั้นตอนให้บรรลุ
ตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.
2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่าง
กฎหมายหรือระเบียบทีส่ ามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ทมี่ ีความจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization
3. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทัง้ การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัด
ส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ
4. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐทีม่ ีความสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการของประชาชนและบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ มีหน่วยงานนาร่องเพือ่ เป็น
ตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
5. มีแนวทางการปฏิบตั ิงานนอกสถานทีต่ ั้ง (Work From Anywhere)ทีร่ องรับชีวิตวิถี
ใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั และลักษณะงานขององค์กร
6. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการ
จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

2 ล้ำนบำท

3 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

13 ล้ำนบำท

ไม่มี

BR0203

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ สู่ระบบเปิดเพือ่ ให้ได้มา
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมี
ความสามารถอย่างคล่องตัวตามหลัก
คุณธรรม

1. มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทลั
2. มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ประจา
3. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตาแหน่งต่าง ๆ
4. มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและ
สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทัง้ หมด
5. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่ นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน
สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบตั ิงานทีห่ น่วยงานอื่น
(Secondment) และการบรรจุบคุ คลทีม่ ีความชานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่
ระบบราชการ (Lateral Entry)
7. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
8. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพือ่ รองรับการทางานภายใต้ภาวะ
วิถีชีวิตใหม่
9. มีการศึกษาเพือ่ พัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

3 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

19.881 ล้ำนบำท

3 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

24.776 ล้ำนบำท

ไม่มี

BR0204

สร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
ราชการในระดับพืน้ ที่ โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน

1. มีกลไกการทางานทีบ่ รู ณาการ/เชื่อมโยงการทางานของหน่วยงานในพืน้ ที่
2. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

1.739 บ้ำนบำท

1 โครงกร
จำก 1 หน่วยงำน

1.277 ล้ำนบำท

ไม่มี

BR0205

ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพือ่ ให้เกิด
ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต

1. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทลั ในทุกขั้นตอน
2. กาหนดแนวทางปฏิบตั ิในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว
คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบตั ิและวางระบบการตรวจสอบทีม่ ุ่งผลสัมฤทธิ์ เพือ่ ให้การ
ใช้จ่ายงบประมาณประจาปีสามารถแก้ปญ
ั หาของประชาชนทีไ่ ด้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
3. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
4. กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต
5. เพิม่ ขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการ
ป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2 โครงกำร
1 หน่วยงำน

102.651 ล้ำนบำท

ไม่มี

5 โครงกำร
1 หน่วยงำน

107.190 ล้ำนบำท

วงเงิน
ทีข่ อรับจัดสรร
57.187 ล้ำนบำท

-

-

แผนขับเคลือ่ นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรปู ประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรปู ประเทศที่ 1
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

การบริหารราชการแผ่นดิน

BR0201

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดจิ ิทลั

1. ประชาชนได้รบั การดูแล เข้าถึง และได้รบั บริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลั สาคัญของภาครัฐทีม่ คี ุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และ
ตรงตามความจาเป็นทัง้ ในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
2. ภาครัฐมีดจิ ิทลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) สาหรับการตัดสินใจ
การบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลั ทีส่ ร้างความเชือ่ มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน
ทีซ่ ึ่งตอบสนองความต้องการพืน้ ฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟืน้ ตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (2)
ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเทีย่ ว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าสาหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ (Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่
แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพือ่ ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชือ่ มัน่ และไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ
กระทรวงดิจิทลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
สำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน / สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ / สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ /
สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคม / สำนักงำนปลัดกระทรวงพำณิชย์ / สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข / สำนักงำนปลัดสำนัก
นำยกรัฐมนตรี / สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.) / สำนักงำน ก.พ. / สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ / สำนักงำนทรัพยำกรนำ
แห่งชำติ / สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ / กรมกำรค้ำต่ำงประเทศ / กรมกำรจัดหำงำน / กรมกำร
ท่องเที่ยว / กรมกำรปกครอง / กรมประชำสัมพันธ์ / กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ / ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC) /
สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล / บริษทั โทรคมนำคมแห่งชำติ จำกัด / สถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพ (องค์กำรมหำชน) / สถำบันวิจัยและพัฒนำอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน)
สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัลเพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ / สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ / สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) /
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ / สำนักงำนสถิติแห่งชำติ / กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)
เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทลั สาคัญของภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจาเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน
มีการพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมสาหรับการใช้ประโยชน์
2. ภาครัฐมีดิจิทลั แพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทลั รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
data) สาหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดาเนินงาน และการกากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทลั
ที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐานของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานทา (2) ด้านสุขภาพและ
การสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้า (4) ด้านการท่องเที่ยว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจาย
สินค้าสาหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน
Government cloud service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอานวยความสะดวกประชาชนและ
ผู้รับบริการ อย่างน้อย 5 ด้านหลัก
มีการพัฒนาระบบกลางและแอปพลิเคชันสนับสนุน (Shared Application Enabling Services)

ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ก.ย.-65
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก.ย.-65

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

มีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการนามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 5
ด้านสาคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย์ PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตาม
บริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อ
ประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง

ก.ย.-65

มีการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการทางานของภาครัฐ
มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกัน
มีโครงสร้างพื้นฐานระบบดิจิทัลสาหรับบริการภาครัฐรวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการนาเทคโนโลยีไปใช้
ประโยชน์

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

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

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

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

มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

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

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1,2,3,4

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (เป้าหมายย่อยที่ 1 และ 2)
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สพร./ก.พ.ร./สพธอ.

BR0201X01

โครงกำรจัดทำแนวทำง
มำตรฐำนและ
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล (Digital
Government
Transformation)

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเพื่อยกระดับควำม
พร้อมรัฐบำลดิจิทัล 1 เรื่อง
- มำตรฐำน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ แนวทำง
แนวปฏิบัติ หรือคูม่ ือสำหรับกำรพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล 1 เรื่อง

สสช.

BR0201X02

โครงกำรจัดทำบัญชี
ข้อมูลภำครัฐ
(Government Data
Catalog)

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65
เพื่อให้ประเทศมีบัญชีขอ้ มูลที่สำคัญ จำก
งบประมำณปี 63-64 (เงิน
หน่วยงำนในส่วนกลำงระดับกรมและส่วน
เหลือจ่ำยปี 2563 จำนวน 20
ภูมิภำคในระดับจังหวัด และลงทะเบียนใน
ล้ำนบำท)
ระบบบัญชีขอ้ มูลภำครัฐสำหรับให้บริกำร
งบประมำณปี 65 (ขอ
ข้อมูลแก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกำรวิเครำะห์กำร งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
กำหนดนโยบำยและจัดทำแผนงำน /
งบประมำณ 2565 จำนวน
44.6238 ล้ำนบำท)
โครงกำรพัฒนำประเทศทุกระดับ

สป.สธ.

BR0201X03

โครงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนสุขภำพกลำง
แห่งชำติ ให้ครอบคลุม
กำรใช้งำนในระบบดิจิทัล

บัญชีชดุ ข้อมูลสำรสนเทศสุขภำพ (Health
Information Standards & Data
Catalogue)
- กลุ่มโรค NCD
- ผลตรวจห้อง LAB
- กลุ่มโรคติดต่อรุนแรง
- ระบบบริกำรปฐมภูมิ

2564 - 2565

สศก.

BR0201X04

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ภำครัฐ (แผน DG)

ฐำนข้อมูลกำรเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ มีขอ้ มูลในมิตติ ำ่ ง ๆ ครบถ้วน
ยิง่ ขึน

ม.ค. - ก.ย. 64

สพร.

BR0201X05

โครงกำรศูนย์กลำง
จำนวนระบบเชือ่ มโยงข้อมูลเปิดของ
ข้อมูลเปิดภำครัฐ และ หน่วยงำนรัฐ มำยังศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ
ส่งเสริมกำรเปิดเผยและ (Open Data Platform) 1 ระบบ
ใช้ประโยชน์จำกข้อมูล
(Open Data) (สพร.)

NECTEC

BR0201X06

โครงกำรวิจัยกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพ
แพลตฟอร์มสำหรับ
ให้บริกำรข้อมูลเปิด
ภำครัฐ (Open
Government Data
Platform: Open-D)

สทนช.

BR0201X07

โครงกำรจัดทำระบบ
มีระบบบัญชีขอ้ มูลเปิดทรัพยำกรนำด้ำน
วิเครำะห์เชิง
อุตนุ ิยมวิทยำ-อุทกวิทยำ
อุตนุ ิยมวิทยำ-อุทก
วิทยำและบริกำรข้อมูล
เปิดด้ำนทรัพยำกรนำ

เว็บไซต์ศนู ย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐที่ได้รับกำร
เพิ่มประสิทธิภำพ ปัจจุบันมีกำรพัฒนำร่วมกับ
สพร. และหน่วยงำนภำครัฐมีกำรใช้
ประโยชน์ และจะพัฒนำเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรใช้งำนมำกขึน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,238,000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 1.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

64.6238 ล้ำนบำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS 1.1

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

41.5900 ล้ำนบำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 1.1

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

41,361,800 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 1.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

พ.ย. 63 - ธ.ค. 64

3,950,000

MS 1.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบ
ข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้ำวสู่
รัฐบำลดิจิทัล

ม.ค. - มิ.ย. 64

30,000,000

10 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 1.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

สป.กก.

BR0201X08

กำรยกระดับข้อมูล
ดิจิทัลเพื่อกำรท่องเที่ยว
และบริกำรของไทยให้
เป็นไปตำม
มำตรฐำนสำกล

เพื่อยกระดับข้อมูลดิจิทัลที่เกีย่ วกับกำร
ท่องเที่ยวและบริกำรของประเทศไทยให้
เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ตำมข้อกำหนด
หรือข้อแนะนำขององค์กรระหว่ำงประเทศ

สพร.

BR0201X09

โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรใช้งำนนวัตกรรม
ข้อมูลตำมแผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย (Data
Innovation for Digital
Government
Development Plan)

กรมกำรจัดหำงำน

BR0201X10

กรมกำรจัดหำงำน

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

10,000,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1

(1) มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกับสถำบันนวัตกรรม
และธรรมำภิบำลข้อมูล 1,000 คน
(2) มีจำนวนผู้เข้ำถึงช่องทำงออนไลน์ (Page
View และ/หรือ Engagement) 100,000 รำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

30,245,800 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
ให้บริกำรจัดหำงำน
(Job Demand Open
Platform)

1. เพื่อพัฒนำ Job Matching Platform
รวบรวมควำมต้องกำรแรงงำน โดยนำ
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) มำใช้ในกำร
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจับคูง่ ำน
2. เพื่อพัฒนำระบบกำรขึนทะเบียนและ
รำยงำนตัวผู้ประกันตนกรณีวำ่ งงำนผ่ำนระบบ
e-Service
3. เพื่อพัฒนำระบบกำรใช้สิทธิ์/รับสิทธิค์ น
พิกำร ผ่ำนระบบ e-Service
4. เพื่อพัฒนำระบบศูนย์บริหำรจัดกำรข้อมูล
กลำงกรมกำรจัดหำงำน เพื่อยกระดับกำร
ให้บริกำร e-Service ของกรมกำรจัดหำงำน
ผ่ำน Single Sign on

พ.ค.2563 - พ.ค.2564

BR0201X11

โครงกำรพัฒนำระบบ
ดิจิทัลแหล่งบริกำร
จัดหำงำนอิสระ

เพื่อพัฒนำระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็น
แหล่งบริกำรหำงำนอำชีพอิสระรองรับข้อมูล
อำชีพอิสระใหม่ๆ โดยจัดทำเป็นฐำนข้อมูล
Demand Supply ด้ำนแรงงำนนอกระบบ
เพื่อนำไปสู่กำรจ้ำงงำนและสร้ำงโอกำสใน
กำรประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนมีงำนทำ
ถ้วนหน้ำทุกช่วงวัย (Full Employment)

งบประมำณ ปี 2565

สป.สธ

BR0201X12

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภำพแห่งชำติ
แพลตฟอร์มหลักระบบ (National Digital Health Platform) ของ
สุขภำพแห่งชำติ
ประเทศไทย
(National Digital
Health Platform)
เชือ่ มโยงข้อมูลในระบบ
สุขภำพให้พร้อมใช้

2564 - 2565

สป.สธ

BR0201X13

โครงกำรพัฒนำระบบ
ใบรับรองแพทย์
อิเล็กทรอนิกส์

ลดโอกำสกำรปลอมแปลงใบรับรองแพทย์
เพิ่มประสิทธิภำพควำมรวดเร็วในกำร
ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ให้แก่หน่วยงำน
ต่ำงๆ เช่น กำรจัดหำงำน กรมกำรขนส่ง
สถำนประกอบกำร

สป.สธ

BR0201X14

โครงกำรเพิ่มคุณภำพ
ระบบคืนข้อมูลสุขภำพ
ส่วนบุคคลผ่ำนแอป
พลิเคชัน H4U (Health
for You)

สป.สธ

BR0201X15

โครงกำรพัฒนำระบบ
ERP เพื่อกำรบริหำร
จัดกำรภำยใน
โรงพยำบำล (นำร่อง)

สพร.

BR0201X16

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
โครงกำรพัฒนำและ
จำนวนระบบบัตรสุขภำพ (Digital Health
(ได้รับจัดสรรงบกลำง
บริหำรจัดกำรระบบ
Passport) เพื่อติดตำมและประเมินควำม
บัตรสุขภำพ เพื่อ
เสีย่ งต่อโรคติดเชือไวรัสโคโรนำ 2019 1 ระบบ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563)
ติดตำมและประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อโรคติดเชือ
โควิด-19 ในกลุ่มนักเดิน
ทำงเข้ำ – ออกประเทศ
ไทย (สพร.)

สศก.

BR0201X17

โครงกำรพัฒนำ
ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกร
แพลตฟอร์มระบบ
กลำง มีขอ้ มูลที่ถกู ต้อง ทันสมัย สำมำรถ
ทะเบียนเกษตรกรกลำง ให้บริกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(แผน DG)

งบประมำณปี 2563

MS 2.1

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับ ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565

MS 2.1

1990.114 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.1

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

2564 - 2565

10 ล้ำนบำท

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS 2.1

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

ประชำชนมีโมบำยแอปพลิเคชัน H4U เป็น
เครื่องมือเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลประวัติ
สุขภำพของตนเองและของบุคคลในควำมดูแล
ได้ตำมควำมจำเป็นตลอดเวลำอย่ำงปลอดภัย

2564 - 2565

20 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/ MS 2.1 และ MS 2.3 ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

ฐำนข้อมูลกลำงสนับสนุนระบบบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรในภำคสุขภำพและ
สำธำรณสุขของประเทศ

2564 - 2565

80 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.1

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

27,187,000

ขอรับจัดสรรงบกลำง
เพิ่มเติม

MS 2.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ต.ค.64 - ก.ย. 65

31,053,400

10.5174 ล้ำนบำท เสนอขอตังงบประมำณ MS2.1 และ MS2.2
ในปี 65

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

DEPA

BR0201X18

โครงกำรส่งเสริมกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ข้อมูล และ
ปัญญำประดิษฐ์
กิจกรรม ส่งเสริมและ
พัฒนำนวัตกรรมดิจิทัล
เพื่อเกษตรสมัยใหม่

สป.กก.

BR0201X19

โครงกำรส่งเสริมและ ปรับปรุง และพัฒนำฐำนข้อมูลกลำง
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัล (National Tourism Centralized
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
Database for Services) จำกหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง และระบบต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจิทัล
เพื่อกำรท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์
เป็นโครงกำรต่อยอดจำกโครงกำรพัฒนำ
Digital Tourism Platform ให้มีกำร
ให้บริกำร MOTS Exchange Service ที่
เชือ่ มโยงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำงเพื่อ
บริกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศ
(National Tourism Centralized
Database for Services) มำให้บริกำรแบบ
สำธำรณะด้วยเทคโนโลยี API/Web Service
ผลผลิต
1) โครงสร้ำงสถำปัตยกรรมของระบบ
ภำยใต้ฐำนข้อมูลดิจิทัลด้ำนกำรท่องเที่ยว
2) โครงสร้ำงพืนฐำนทังที่ให้บริกำร
บริหำร และสำรองข้อมูล ที่สำมำรถทำงำนได้
ควบคูก่ นั ไป

กรมกำรท่องเที่ยว

BR0201X20

โครงกำร พัฒนำกำร
กำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว
ด้วยระบบใบสั่งงำน
มัคคุเทศก์ ระยะที่ 1
และ 2

เว็บไซต์สำหรับกำรกรอกข้อมลูรำยกำร นำ ระยะที่ 1 กุมภำพันธ์ เที่ยวแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบกำรด้ำน กรกฎำคม 2564
กำรท่องเที่ยว และพัฒนำแอพพลิเคชัน่
สำหรับกำรปฏิบัตงิ ำนของ มัคคุเทศก์
ระยะที่ 2 ตุลำคม 2564 กันยำยน 2565

ปรับปรุงระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของ
กระทรวงพำณิชย์ (MOC
e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
(Online One Stop
Service)

เป้ำหมำย:
มีระบบบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง
พำณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว(Online One Stop
Service) ซึ่งประกอบด้วย ระบบบัญชี
ผู้ใช้บริกำรกลำงของกระทรวงพำณิชย์ (MOC
Account), ระบบให้บริกำรคำปรึกษำด้ำน
กำรพำณิชย์อจั ฉริยะ (Chat Intelligence),
ระบบ MOC Business Info. เชือ่ มโยงข้อมูล
สินค้ำและบริกำรในภำพรวมของกระทรวง
พำณิชย์ และระบบ MOC Statistic (BI)
รวบรวมข้อมูลกำรใช้บริกำรสถิตกิ ำรใช้งำน
ของประชำชน
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- ขยำยขีดควำมสำมำรถของระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพำณิชย์ (MOC
e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (Online One Stop Service) เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนทุก
ระดับ
- เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ
โดยลดขันตอนและอำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรซึ่งประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้บัญชีเดียว
(MOC Account)
- ลดควำมซำซ้อนของข้อมูลและกำรเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
ระบบงำน
ที่เกีย่ วข้องในด้ำนข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ต่ำง ๆ ของกรม และข้อมูลข่ำวสำรจำก
เว็บไซต์สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
- ยกระดับงำนด้ำนบริกำรประชำชนด้วย
ระบบให้บริกำรคำปรึกษำด้ำนกำรพำณิชย์
อัจฉริยะ (Chat Intelligence) เพื่อให้บริกำร
ตอบข้อสอบถำมด้ำนกำรพำณิชย์ในรูปแบบ
อัตโนมัตเิ พื่อให้คำแนะนำ ต่ำง ๆ แก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่

สป.พณ.

BR0201X21

ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนกำรผลิตเพื่อ
ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ
เกษตรกรรำยย่อย และผู้ประกอบกำรธุรกิจ
เกษตรแปรรูป โดยเน้นกำรส่งเสริมในกลุ่ม
เกษตรกร พืชไร่ พืชสวน ประมง ปศุสัตว์
ผู้ประกอบกำรด้ำนเกษตรอำหำรและธุรกิจ
ต่อเนือ่ ง ด้ำนกำรเกษตรอุตสำหกรรม และ
เกษตรอำหำรแปรรูป

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2564

23,435,700.00

พรบ. 64

15,000,000 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

5,000,000 งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2564

MS 2.1

MS 2.3

MS 2.1

คำของบประมำณ
5,000,000 รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2565
13,822,800

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2564

MS 2.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- ขยำยขีดควำมสำมำรถของระบบบริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพำณิชย์ (MOC
e-Service) ในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุด
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน ***
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัพเพืธ์ ่อ
เดียว (Online
One Stop Service)
(BR0201Xnn)
ของโครงการ
ตอบสนองต่อควำมต้
องกำรของผู้ใช้งำนทุก
ระดับ
- เพิ่มควำมรวดเร็วในกำรเข้ำถึงบริกำรต่ำง ๆ
โดยลดขันตอนและอำนวยควำมสะดวกใน
กำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรซึ่งประชำชน และ
ผู้ประกอบกำรสำมำรถใช้บัญชีเดียว
(MOC Account)
- ลดควำมซำซ้อนของข้อมูลและกำรเข้ำถึง
ข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเชือ่ มโยงข้อมูลกับ
ระบบงำน
ที่เกีย่ วข้องในด้ำนข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ต่ำง ๆ ของกรม และข้อมูลข่ำวสำรจำก
เว็บไซต์สำนักงำนพำณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
- ยกระดับงำนด้ำนบริกำรประชำชนด้วย
ระบบให้บริกำรคำปรึกษำด้ำนกำรพำณิชย์
อัจฉริยะ (Chat Intelligence) เพื่อให้บริกำร
ตอบข้อสอบถำมด้ำนกำรพำณิชย์ในรูปแบบ
อัตโนมัตเิ พื่อให้คำแนะนำ ต่ำง ๆ แก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่
ของกระทรวงพำณิชย์ สำมำรถทรำบรำยงำน
สถิตกิ ำรใช้บริกำรของประชำชนในมุมมอง
ต่ำง ๆ โดยนำเสนอในรูปแบบ Business
Intelligence

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สป.พณ.

BR0201X22

พัฒนำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำเกษตรและตลำด
ดิจิทัล เพื่อกำรบริกำร
ประชำชน (Platform
เกษตรผลิต พำณิชย์
ตลำด) ผ่ำน Mobile
Application และ
Website

เป้ำหมำย:
ตุลำคม 2564 - มีระบบ Platform ระบบฐำนข้อมูลสินค้ำ กันยำยน 2565
เกษตรดิจิทัลเพื่อกำรบริกำรประชำชน
(Platform เกษตรผลิต พำณิชย์ตลำด) ซึ่ง
ประกอบด้วยระบบฐำนข้อมูลที่มีกำร
เชือ่ มโยงข้อมูลของหน่วยงำน
ในสังกัดกระทรวงพำณิชย์ และหน่วยงำน
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง, มี Web Application และ
Mobile Application ทำหน้ำที่เป็นสื่อกลำง
ในกำรให้ขอ้ มูลสินค้ำเกษตรเพื่อให้บริกำร
ประชำชน, มีกำรจัดกิจกรรมกระตุน้ กำรมี
ส่วนร่วมในระดับชุมชน/ท้องถิน่ , มี
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสินค้ำ
เกษตรดิจิทัล และประชำสัมพันธ์ระบบเพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัตงิ ำนด้ำนข้อมูลดิจิทัลใน
ระดับพืนที่
- เกษตรกร ผู้ประกอบกำรในชุมชน/ท้องถิน่
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรนำข้อมูลสินค้ำ
และบริกำรมำนำเสนอขำยผ่ำน Platform ได้
- ประชำชน นักท่องเที่ยว มีชอ่ งทำงกำร
เข้ำถึงข้อมูลสินค้ำเกษตร, ผู้ประกอบกำร
ตลำดต่ำง ๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรในรูปแบบดิจิทัลที่ทันสมัย
- กระทรวงพำณิชย์มีชอ่ งทำงกำรได้รับ
ข้อมูลควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรจำก
ประชำชน โดยวิเครำะห์จำกพฤติกรรมกำรใช้
งำนข้อมูลใน Platform เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้

19,745,300

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2565
(อยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรขอ
งบประมำณ)

MS 2.1

DEPA

BR0201X23

โครงกำรทรำนฟอร์ม
ตลำดสดสู่ยคุ New
Normal

พัฒนำแพลตฟอร์มช่องทำงกำรขำยสินค้ำ
และกำรจัดส่งสินค้ำ Local Application
เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด
กลำง ขนำดย่อม และรำยย่อย หำบเร่ แผง
ลอย พร้อมยกระดับกำรบริหำรจัดกำรด้วย
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในกลุ่ม
Software/Hardware/Smart Devices และ
อืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง เพื่อสร้ำงควำมแข็งแกร่งใน
กำรบริหำรจัดกำรในกระบวนกำรภำยในของ
ธุรกิจหรือ Operational Backbone ทำงด้ำน
เทคโนโลยีดจิ ิทัลให้กบั ธุรกิจ SMEs

70,000,000

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.1

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

DFT

BR0201X24

โครงกำรยกระดับกำร
ให้บริกำรออกหนังสือ
รับรองถิน่ กำเนิดสินค้ำ
ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
(DFT SMART C/O)

เพื่อพัฒนำระบบกำรให้บริกำรออกหนังสือ
รับรองกำรนำเข้ำส่งออกสินค้ำได้ดว้ ยตนเอง
โดยพิมพ์หนังสือรับรองฯ ที่ได้รับรองเวลำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่น่ำเชือ่ ถือ รวมถึงสำมำรถ
เชือ่ มโยงข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องและ
ประเทศปลำยทำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

สำนักงำน ก.พ.ร.

BR0201X25

โครงกำรยกระดับกำร
พัฒนำกำรให้บริกำร
ภำครัฐแก่นิตบิ ุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (แผน DG)

สพร./ก.พ.ร.

BR0201X26

โครงกำรศูนย์กลำง
ข้อมูลให้ประชำชน
ธุรกิจ และชำวต่ำงชำติ
ติดต่อรำชกำรแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ
จุดเดียว (แผน DG)

สพร.

BR0201X27

โครงกำรพัฒนำ
จำนวนระบบบริกำรแบบแบ่งปันที่สนับสนุน
แพลตฟอร์มแบ่งปัน
กระบวนกำรแก้ไขปัญหำเด็กเปรำะบำงใน
ข้อมูล เพื่อพัฒนำ
สังคมไทย 1 ระบบ
คุณภำพชีวติ (ระยะที่ 1)
กลุ่มเด็กและเยำวชนใน
ครอบครัวเปรำะบำง
(Share Service Phase
1)

กำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำร
ประชำชนแบบเบ็ดเสร็จ (Citizen Platform)
(ก.พ.ร./สพร./กค.) เป้ำหมำย 1) เพื่อศึกษำ
และออกแบบเพื่อยกระดับสมรรถนะกำร
ให้บริกำรของระบบกำรให้บริกำรด้ำนกำร
ออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และเอกสำร
หมำยเหตุ สำหรับปี
ต่ำง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้
2565 มีกำรรวม Biz
เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ
Portal & Citizen
อนุญำตแบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่มี
Portal ไว้ในโครงกำร ควำมสะดวก ง่ำย และเชือ่ ถือได้ 2) เพื่อ
เดียวกัน แล้วเปลี่ยนชือ่ ออกแบบสถำปัตยกรรม (System
โครงกำร
Architecture) และพัฒนำระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำต
แบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนที่สำมำรถให้บริกำรด้ำนกำรออก
หนังสือรับรอง ใบอนุญำต หรือเอกสำรต่ำง ๆ
แบบเบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
สำมำรถเชือ่ มโยงเข้ำกับแพลตฟอร์มกลำง
ต่ำง ๆ ของภำครัฐหรือภำคเอกชน เช่น ระบบ
กำรพิสูจน์และยืนยันตัวตน ระบบรับชำระเงิน
และระบบอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง 3) เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนและแก้ไขปัญหำอุปสรรคในกำร
ดำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกีย่ วข้องในกำร
ให้บริกำรผ่ำนระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำตแบบ
เบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ 4) เพื่อ
สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจแก่เจ้ำหน้ำที่
ประชำชน และผู้ประกอบกำร เกีย่ วกับกำร
ให้บริกำรของระบบต้นแบบแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลกลำงในกำรขออนุมัติ อนุญำตแบบ
เบ็ดเสร็จทำงอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65

ม.ค. - ต.ค. 64

พัฒนำศูนย์กลำงข้อมูลให้ประชำชน ธุรกิจ
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
และชำวต่ำงชำติ ติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จ และ ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service)
ให้ประชำชน ธุรกิจ และชำวต่ำงชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล และบริกำรต่ำง ๆ ของรัฐได้แบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตูบ้ ริกำร
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเป็นกำรให้บริกำร
แบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ (Fully Digital
Experience) ตังแต่กำรยืนยันตัวตน กำร
กรอกแบบฟอร์ม กำรตรวจสอบสถำนะ
(Tracking) กำรตรวจสอบข้อมูล กำรชำระเงิน
จนถึงกำรได้รับเอกสำร/หลักฐำน/ใบอนุญำต
แบบดิจิทัล เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำร
ขอรับบริกำรของภำครัฐแก่ประชำชน โดย
อำศัยกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันของ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

15 ล้ำนบำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

8,205,100 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 2.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน (พ.ศ. 2561 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 1
คือ บริกำรภำครัฐ สะดวก
รวดเร็ว และตอบโจทย์
ชีวติ ประชำชน

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

MS 2.1

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

66,089,500 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.1

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

สพร.

BR0201X28

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกลำงข้อมูล
ด้ำนสวัสดิกำร (Welfare
Platform) (สพร.)

สพร.

BR0201X29

ปค.

เป้ำหมำย
1. มีแพลตฟอร์มที่สำมำรถบูรณำกำรข้อมูล
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง เพื่อให้กำรรับ
สวัสดิกำรหรือรับบริกำรของรัฐดำเนินกำร
ผ่ำนระบบดิจิทัล
2. สำมำรถให้บริกำรเชิงรุกไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำย เช่น แจ้งเตือนกำรย้ำยที่อยู่
ของผู้มีสิทธิ ไปทังยังผู้มีสิทธิและหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง
3. ประชำชนผู้ขอรับบริกำร สำมำรถ
ตรวจสอบ / ลงทะเบียน / ได้รับแจ้งเตือน
ผ่ำนทำงช่องทำงดิจิทัลได้

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
พ.ค. 64 - ต.ค. 65

10,000,000 บำท

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงปี 64 เพิ่มเติม

MS 2.2

โครงกำรศูนย์
จำนวนชุดข้อมูลที่เชือ่ มโยง / บูรณำกำรผ่ำน
แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง ระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลำง (เพิ่มขึน) 4
ภำครัฐ (GDX) (สพร.) ชุดข้อมูล
(แผน DG)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

15,720,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 2.2

BR0201X30

โครงกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลกลำงและ
บูรณำกำรกำรให้บริกำร
ทะเบียนรำษฎรและ
บัตรประจำตัวประชำชน

ตัวชีวัดเชิงปริมำณ : 1. หน่วยงำนที่เชือ่ มโยง
ใช้ประโยชน์ฐำนข้อมูลทะเบียนกลำง จำนวน
248 หน่วยงำน สำมำรถเชือ่ มโยงใช้
ประโยชน์ขอ้ มูลได้ไม่น้อยกว่ำปีละ 300 ล้ำน
รำยกำร
2. สำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิน่ จำนวน
2,534 แห่ง สำมำรถเปิดให้บริกำรด้ำน
ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชำชนได้
ตัวชีวัดเชิงคุณภำพ : ร้อยละควำมพึงพอใจ
ของหน่วยงำนและประชำชนต่อกำรให้บริกำร
งำนทะเบียนของกรมกำรปกครองไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

1 ตุลำคม 2563 –
30 กันยำยน 2564

สพร.

BR0201X31

โครงกำรพัฒนำและ
จัดทำใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ
(Gov CA)

จำนวนใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 1,000,000 ใบ

ต.ค. 64- ก.ย. 65

99,750,000 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.2

มท./สพร.

BR0201X32

กำรพัฒนำระบบกำร
ยืนยันและพิสูจน์ตวั ตน
ทำงดิจิทัล (แผน DG)

มีระบบกำรยืนยันและพิสูจน์ตวั ตนทำงดิจิทัล
สำหรับใช้ในกำรบริกำรและบริหำรงำนภำครัฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

200,000,000 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65 หรือ
งบประมำณจำกกอง
บริหำรกองทุนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

MS 2.2

กรมสรรพำกร

BR0201X33

แผนพัฒนำระบบยืนยัน
ตัวตนดิจิทัลเพื่อเข้ำใช้
บริกำรอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมสรรพำกร

ให้บริกำรยืนยันตัวตนเพื่อเข้ำใช้ระบบงำน
ของกรมสรรพำกร
เป้ำหมำย
เปิดให้บริกำรระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเข้ำ
ใช้ระบบงำนของกรมสรรพำกรภำยใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
ผลผลิต
ระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเพื่อเข้ำใช้ระบบงำน
ของกรมสรรพำกร
ผลลัพธ์
ยกระดับกำรทำธุรกรรมออนไลน์ให้มีควำม
น่ำเชือ่ ถือและมีควำมปลอดภัยสูงขึน

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 2564

สศช./NECTEC

BR0201X34

โครงกำรกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มวิเครำะห์
ข้อมูลและ
ปัญญำประดิษฐ์เพื่อ
สนับสนุนกำรติดตำม
ตรวจสอบ ประเมินผล
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ

มีเครื่องมือวิเครำะห์ ประมวลผลและ
เชือ่ มโยงข้อมูลในระบบ eMENSCR กับข้อมูล
ขนำดใหญ่ ด้วย AI เพื่อสนับสนุนกำรใช้งำน
ของผู้ใช้งำนและนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
ประเมินสถำนกำรณ์ และติดตำมกำร
ดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ชำติและกำร
ปฏิรูปประเทศ

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

859,998,100 บำท

ไม่ตอ้ งใช้งบประมำณ

งบประมำณ
ตำม พ.ร.บ.
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2563

ไม่มี

20,000,000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

MS 2.2

MS 2.2

MS 2.2

ไม่มี

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

สพร./ดศ./สภำพัฒน์/สำนักงำน ก.พ./
สำนักงำน ก.พ.ร./กรมบัญชีกลำง/สำนัก
งบประมำณ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0201X35

โครงกำรศึกษำแนว
ทำงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร
หน่วยงำนภำครัฐ (ERP)
และโครงกำรพัฒนำ
ระบบกำรจัดกำร
งบประมำณ
อิเล็กทรอนิกส์ (New
e-Budgeting) (แผน DG)

- อยูร่ ะหว่ำงกำรหำรือแนวทำงกำร
ดำเนินกำรจัดทำ ERP
- เสนอให้นำโครงกำรกำรพัฒนำระบบกำร
ทำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล ของ สำนักงำน ก.พ. ในกิจกรรมที่ 3
เป้ำหมำยหลัก 1 (MS1) และ โครงกำรของ
กรมบัญชีกลำงมำรวมเป็นโครงกำรเดียวกัน

MS 2.2

BR0201X36

โครงกำรพัฒนำระบบ เครื่องมือและแพลตฟอร์มกลำงที่พฒ
ั นำ
กำรจัดกำรงบประมำณ
อิเล็กทรอนิกส์ (New
e-Budgeting) (สำนัก
งบประมำณ)

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X37

โครงกำรพัฒนำต้นแบบ
ศูนย์กลำงกำรบริกำร
ประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำรแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร

เป้ำหมำย
1) เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนเป็นแบบเบ็ดเสร็จทำง
อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบศูนย์กลำงกำร
บริกำรประชำชนในกำรติดต่อรำชกำรแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ที่มี
ควำมสะดวก ง่ำย และเชือ่ ถือได้
2) เพื่อออกแบบ Business Model
สถำปัตยกรรม (System Architecture) ของ
ระบบศูนย์กลำงกำรบริกำรประชำชนในกำร
ติดต่อรำชกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร
(Citizen Portal) และ 3) เพื่อพัฒนำ
ระบบงำนบริกำรที่มีอยูใ่ นระบบต้นแบบ
ศูนย์กลำงกำรบริกำรประชำชนในกำรติดต่อ
รำชกำรแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen
Portal) ให้สำมำรถบริกำรในระบบดิจิทัลได้
เต็มรูปแบบมำกขึน

ม.ค. - ต.ค. 64

สพร.

BR0201X38

โครงกำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ (e-Saraban,
Conference) (แผน DG)

- จำนวนบัญชีรำยชือ่ (สะสม) กำรใช้บริกำร
ระบบสำรบรรณกลำงอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐ (Saraban as a Service)
3,000 บัญชีรำยชือ่
- จำนวนบัญชีรำยชือ่ (สะสม) กำรใช้ระบบ
ประชุมทำงไกลผ่ำนเครือข่ำยภำครัฐ
(Conference as a Service) 2,500 บัญชี
รำยชือ่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ETDA

BR0201X39

โครงกำร Smart e-Office พัฒนำซอฟต์แวร์สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐ เพือ่ รองรับกำรทำงำนในส่วนของงำนสำร
บรรณ และ ERP (Enterprise Resource Planning)
ขององค์กร โดยครอบคลุมในเรื่องกำรจัดกำร
งำนงบประมำณ งำนพัสดุ งำนบัญชีและ
กำรเงิน รวมถึงควำมสำมำรถในกำรยืนยัน
ตัวตน และกำรลงลำยมือชือ่ ที่น่ำเชือ่ ถือ
(Digital Signature)

ม.ค. 65 - ก.ย. 66

2564 - 2565

814,340,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

5,312,400 บำท

MS 2.2

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 2.2

29,000,000 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 2.2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

MS 2.2

-งบประมำณไม่รวม
ค่ำใช้จ่ำยด้ำน
Infrastructure เพรำะเป็น
software กลำงที่
หน่วยงำนสำมำถเอำไป
ติดตังเองได้
-อำจมีหน่วยงำนอืน่ ที่กำลัง
พัฒนำระบบที่คล้ำยคลึงกัน
เช่น ระบบสำรบรรณที่
พัฒนำโดย สพร.
-ซอฟต์แวร์ ERP อำจ
เหมำะสมกับหน่วยงำนรัฐที่
ไม่ได้ใช้ระบบของส่วนกลำง
ในกำรบริหำรงำนภำยใน
เช่น หน่วยงำนประเภท
องค์กำรมหำชน

15 ล้ำนบำท (ยังไม่มี
งบประมำณรองรับ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณปี 2565)

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กระทรวงพำณิชย์ (สำนักงำนนโยบำย
และยุทธศำสตร์กำรค้ำ)

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

BR0201X40

โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเชิงลึกด้ำน
เศรษฐกิจกำรค้ำ ระยะที่
5 ประจำปีงบประมำณ
2565

ประจำปีงบประมำณ 2565
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนำระบบ
บริกำรข้อมูลเศรษฐกิจกำรค้ำเชิงลึก (คิดค้ำ.
com) สำหรับผู้ประกอบกำร เพื่อใช้ในกำร
ติดตำมและวำงแผนธุรกิจกำรค้ำ โดยมี
วิธดี ำเนินกำรดังนี
1.1 ศึกษำและจัดทำกรอบกำรวิเครำะห์
ของระบบ
1.2 กำหนดกลุ่มผู้ใช้งำน รวมทังสำรวจ
และวิเครำะห์ควำมต้องกำรของกลุ่มผู้ใช้งำน
1.3 ทบทวนเอกสำรทำงวิชำกำร งำนวิจัย
หรือแนวคิด
1.4 สำรวจควำมพร้อมด้ำนข้อมูลจำก
แหล่งต่ำง ๆ ทังภำครัฐและเอกชน
1.5 ออกแบบหน้ำจอ (Visualization
Design) ระบบ
1.6 พัฒนำระบบกำกับและติดตำม
นโยบำยตำมผลกำรออกแบบ กลุ่มเป้ำหมำย :

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
ต.ค. 64 - ก.ค. 65

18,044,200 งบประมำณยุทธศำสตร์
(งบประมำณแผ่นดิน)

MS 2.2

10 ล้ำนบำท

MS 2.3

- ผู้บริหำร
- เจ้ำหน้ำที่
- ผู้ประกอบกำร

- ประชำชน
ผลผลิต :
1. ระบบกำกับและติดตำมสถำนกำรณ์
เศรษฐกิจรำยประเทศส่งออกสำคัญ (Policy
Dashboard: Global Demand
Dashboard) ระยะที่ 2
2. ระบบกำกับติดตำมสถำนกำรณ์คำ่
ครองชีพประชำชน (Policy Dashboard:
Cost of Living Analytics) ระยะที่ 1
3. เว็บไซต์ระบบบริกำรข้อมูลเศรษฐกิจ
กำรค้ำเชิงลึก (Trade Analytic E-Service :
คิดค้ำ.com) ระยะที่ 3
DEPA/GBDi

BR0201X41

โครงกำรระบบติดตำม ระบบบูรณำกำรข้อมูล และ Dashboard
ข้อสั่งกำรนำยกรัฐมนตรี กำรติดตำมแผนงำนโครงกำรภำครัฐตำมข้อ
ผ่ำน PMOC
สั่งกำรนำยกรัฐมนตรี (PMOC)
(DEPA/GBDi)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กระทรวงแรงงำน

BR0201X42

โครงกำรบริหำรจัดกำร มีฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ของกระทรวงแรงงำน
ระบบวิเครำะห์ขอ้ มูล (ให้บริกำรข้อมูล Open Data)
ขนำดใหญ่ดำ้ นแรงงำน
(Labour Big Data
Analytics) เพื่อกำร
พัฒนำกำลังแรงงำน
ของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

1,997,400 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65 (งบดำเนินงำน)

MS 2.3

(โครงกำรต่อเนือ่ งจำก
โครงกำรบริหำรจัดกำร
ระบบวิเครำะห์ขอ้ มูล
ขนำดใหญ่ดำ้ นแรงงำนฯ
ปี 2563)
DEPA/GBDi

BR0201X43

โครงกำรระบบเชือ่ มโยง
ข้อมูลผู้เข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล HIE
(Health Link) ระยะที่
1 และ 2

ขยำยผลกำรพัฒนำระบบเชือ่ มโยงข้อมูล
ประวัตกิ ำรรักษำพยำบำลอย่ำงปลอดภัยและ
เป็นส่วนตัว ระบบยืนยันและพิสูจน์ตวั ตน
และให้บริกำรข้อมูลแก่แพทย์ ทังโรงพยำบำล
รัฐและเอกชน ให้ครอบคลุมมำกขึน เชือ่ มต่อ
และให้บริกำรข้อมูล 250 โรงพยำบำล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

250 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรมอนำมัย)

BR0201X44

กำรบูรณำกำรระบบ
ข้อมูลสุขภำพและ
โภชนำกำรเด็กผ่ำน
แพลตฟอร์มกลำงเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เชือ่ มโยง คัดกรองและ
เฝ้ำระวังสุขภำวะเด็ก
รำยคน (KidDiary)

ฐำนข้อมูลภำวะโภชนำกำรที่มีคณ
ุ ภำพ
ครอบคลุม ประชำกรเด็กปฐมวัยและวัยเรียน
ให้ได้มำกที่สุดและอ้ำงอิงเกณฑ์มำตรฐำน
เดียวกัน เพื่อนำไปสู่กำรติดตำมและคัดกรอง
เด็กรำยคนให้ได้ประสิทธิภำพมำกที่สุด
รวมถึงหน่วยงำนกำกับดูแลโรงเรียนสำมำรถ
ใช้ขอ้ มูลร่วมกันเพื่อพัฒนำ intervention ที่
จะทำให้เด็กที่อยูใ่ นกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรแก้ไข
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงที

ต.ค.64 - ก.ย.65

สป.สธ

BR0201X45

โครงกำรเพิ่มคุณภำพ
ระบบคืนข้อมูลสุขภำพ
ส่วนบุคคลผ่ำนแอป
พลิเคชัน H4U (Health
for You)

ประชำชนมีโมบำยแอปพลิเคชัน H4U เป็น
เครื่องมือเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลประวัติ
สุขภำพของตนเองและของบุคคลในควำมดูแล
ได้ตำมควำมจำเป็นตลอดเวลำอย่ำงปลอดภัย
Output:
ปี 64 มีฐำนข้อมูลด้ำนสุขภำพระดับบุคคลที่
พร้อมให้เชือ่ มโยงตำมมำตรฐำนกำร
แลกเปลี่ยน
ปี 65 มี Dashboard ข้อมูลเพื่อกำรเฝ้ำระวัง
สุขภำพของบุคคลในระดับพืนที่

2564 - 2565

สป.สธ

BR0201X46

โครงกำรระบบจัดกำร ปี 64 มี Dashboard ข้อมูลกำรบริหำร
ข้อมูลกำรรับวัคซีนโควิด จัดกำรกำรฉีดวัคซีนของภำครัฐ
19
ปี 65 มีกำรบูรณำกำรเชือ่ มข้อมูลกับ PMOC

สทนช.

BR0201X47

โครงกำรจัดทำต้นแบบ แพลตฟอร์มกลำงและมำตรฐำนในกำร
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนด้ำน
กลำงด้ำนนำ
ทรัพยำกรนำ

สทนช.

BR0201X48

สทนช.

สทนช.

20 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

MS 2.1 และ M2.3

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS 2.3

ม.ค. - มิ.ย. 64

13,000,000.0000

MS 2.3

โครงกำรจัดทำระบบ
ระบบคลังข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS)
คลังสำรสนเทศ
และผังนำ
ภูมิศำสตร์ (GIS) และผัง
นำ

ม.ค. - มิ.ย. 64

45,000,000.0000

MS 2.3

BR0201X49

โครงกำรพัฒนำระบบ แพลตฟอร์มภูมิสำรสนเทศเพื่อประเมิน
ภูมิสำรสนเทศเพื่อ
ติดตำม วำงแผน และกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำร
ประเมิน ติดตำม
บริหำรทรัพยำกรแหล่งนำขนำดเล็ก
วำงแผน และกำรมีส่วน
ร่วมเพื่อกำรบริหำร
ทรัพยำกรแหล่งนำขนำด
เล็ก

ม.ค. - มิ.ย. 64

20,000,000.0000

MS 2.3

BR0201X50

โครงกำรจัดทำระบบ
ศูนย์นำจังหวัดเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรนำในลุ่ม
นำจังหวัดและภูมิภำค

ม.ค. - มิ.ย. 64

300,000,000.0000

MS 2.3

พัฒนำระบบศูนย์นำจังหวัด ทัง 76 จังหวัด
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรนำในลุ่มนำจังหวัดและ
ภูมิภำค และจัดหำเครื่องมืออุปกรณ์ กำร
ดำเนินกำรของศูนย์นำจังหวัด ทัง 76 จังหวัด

2564

30,000,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

ทังนี จะสำมำรถ Share ชุดข้อมูล ข้อมูล
คุณลักษณะลุ่มนำ (จังหวัด) ข้อมูลแผนแม่บท
ลุ่มนำ (จังหวัด) / แผนงำนโครงกำร ข้อมูล
กำรบริหำรจัดกำรนำ (แผนนำแล้ง-นำท่วม
และคุณภำพนำ) ข้อมูลกำรติดตำมและแจ้ง
เตือน
ให้กบั PMOC เพื่อใช้สนับสนุนกำรตัดสินใจ
เชิงนโยบำยได้

NECTEC กรมพัฒนำที่ดนิ กรมประมง
กรมปศุสัตว์

BR0201X51

โครงกำรกำรบูรณำกำร
ข้อมูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ด้ำน
กำรเกษตร ระยะที่ 5
(Agri-Map)
และ แผนที่กำรเกษตร
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
เชิงรุกสำหรับเขต
พัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (Agri-Map)

แผนที่เกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก
ส.ค. 62- ก.พ. 66
(Agri-Map) ที่สมบูรณ์มำกยิง่ ขึน
แผนที่กำรเกษตรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุก
สำหรับ EEC

ททท.

BR0201X52

โครงกำร Smart TATIC แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อกำรเชือ่ มโยงข้อมูล
วิเครำะห์ขอ้ มูล และให้บริกำรข้อมูลด้ำน
ตลำดกำรท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ปี 62-64: 28,100,000 ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
ปี 65: 28,100,000 จัดสรรตำม พ.ร.บ. และ
ได้เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65
ต่อเนือ่ ง

MS 2.3

32,500,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

ด้ำนอุตสำหกรรมที่เป็นเลิศ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 :
อุตสำหกรรมกำรเกษตร
ด้ำนเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กำร
สร้ำงและใช้ Big Data ภำค
เกษตร

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สป.กก.

BR0201X53

โครงกำรพัฒนำศูนย์
ข้อมูลดิจิทัลเพื่อกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
ของประเทศไทย

ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูลด้ำนกำรท่องเที่ยว
เชิงดิจิทัลที่มีคณ
ุ ภำพ เพื่อให้บริกำรแก่
นักท่องเที่ยว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

30,000,000

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

สป.กก.

BR0201X54

โครงกำรพัฒนำและยก พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของ
รับดับข้อมูลเชิงดิจิทัล ระบบ TIC และยกระดับกำรเชือ่ มโยงข้อมูล
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวง
เข้ำสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

25,000,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.กก.

BR0201X55

โครงกำรส่งเสริมและ ปรับปรุง และพัฒนำฐำนข้อมูลกลำง
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทัล (National Tourism Centralized
ด้ำนกำรท่องเที่ยว
Database for Services) จำกหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง และระบบต่ำงๆ ภำยใต้ระบบดิจิทัล
เพื่อกำรท่องเที่ยวให้มีควำมสมบูรณ์

15,000,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

กทท.

BR0201X56

โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กลำง เพื่อพัฒนำ
E-service บริกำร
ประชำชนและพัฒนำ
ฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ท่องเที่ยวของประเทศ
ระยะที่ 1

48,395,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

35 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

ตุลำคม 2563 กันยำยน 2565

25,000,000

งบประมำณ
รำยจ่ำยประจำปี พ.ศ.
2563, 2564 และ 2565

MS 2.3

พัฒนำและยกระดับขีดควำมสำมำรถของ
ระบบ TIC และยกระดับกำรเชือ่ มโยงข้อมูล
จำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกกระทรวง
เข้ำสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65

มีระบบฐำนขอ้มูลกลำงเพื่อกำรให้บริกำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึน สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนือ่ ง และรองรับกำร
ทำงำนหรือกำรให้บริกำรแบบออนไลน์

DEPA/GBDi

BR0201X57

โครงกำรระบบบริกำร กลุ่มวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมและ
ข้อมูลอัจฉริยะด้ำนกำร ธุรกิจเกิดใหม่มำใช้บริกำรระบบ อย่ำงน้อย 30
ท่องเที่ยวในฐำนวิถชี วี ติ แห่ง เพื่อเพิ่มรำยได้และฐำนลูกค้ำ
ใหม่ (Travel Link)/
พัฒนำระบบรวบรวม
ข้อมูลด้ำนท่องเที่ยว
จำกหน่วยงำนภำครัฐ
และพัฒนำระบบเก็บ
ข้อมูลท่องเที่ยวจำก
อินเตอร์เน็ตและสื่อ
สังคมออนไลน์ พัฒนำ
ระบบปัญญำประดิษฐ์
และให้บริกำรข้อมูลแก่
วิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม ธุรกิจ
เกิดใหม่และประชำชน

สป.พณ.

BR0201X58

พัฒนำระบบบริหำร
กิจกรรมและฐำนข้อมูล
Big Data ผู้รับบริกำร
กระทรวงพำณิชย์

เป้ำหมำย:
จำนวนผู้รับบริกำรที่เข้ำถึงและได้ใช้ประโยชน์
ข้อมูลผ่ำนระบบบริหำรกิจกรรมและ
ฐำนข้อมูล Big Data ผู้รับบริกำรกระทรวง
พำณิชย์ ไม่น้อยกว่ำ 50,000 รำยกำร
ผลผลิต/ผลลัพธ์:
- ลดระยะเวลำและค่ำใช้จ่ำยใน
กระบวนกำรสมัครและกำรบริหำรจัดกำรกำร
สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมของกระทรวงพำณิชย์
ได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เมือ่ เทียบกับช่วง
ระยะเวลำที่ผ่ำนมำก่อนเปิดให้บริกำรผ่ำน
ระบบ (ภำยในปี 2564)
- ประชำชนและผู้ประกอบกำรได้รับกำร
แนะนำข้อมูลกิจกรรมจำกกระทรวงพำณิชย์ที่
เหมำะสมตรงกับควำมต้องกำรไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 70 จำกจำนวนผู้ได้รับบริกำรผ่ำน
ระบบทังหมด (ภำยในปี 2565)

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./สพร./ธ.
ก.ส.

BR0201X59

โครงกำรบูรณำกำร
ระบบข้อมูลทะเบียน
เกษตรกรและจัดทำ
ข้อมูลทำงด้ำน
กำรเกษตรแบบเปิด
เชือ่ มโยงกับศูนย์กลำง
ข้อมูลเปิดภำครัฐ
(ระยะที่ 1 และระยะที่
2) (แผนDG)

บูรณำกำรระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
และจัดทำำข้อมูลทำงด้ำนกำรเกษตรแบบเปิด
เชือ่ มโยงกับ ศูนย์กลำงข้อมูลเปิดภำครัฐ

DEPA/GBDi

BR0201X60

โครงกำรส่งเสริมเด็กทุน จำนวนผู้ประกอบกำรบริกำรแพลตฟอร์มบิ๊ก
ไทยสร้ำงชำติดว้ ย
ดำต้ำประเทศไทย 3 รำย ประกอบด้วย
เทคโนโลยี Big Data
platform ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรท่องเที่ยว
และ Data Analytics

สศช. NECTEC

BR0201X61

โครงกำรที่ปรึกษำ
บริหำรจัดกำรและ
พัฒนำกำรนำข้อมูล
ขนำดใหญ่มำใช้ในกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ในประเด็นกำรพัฒนำ
คนตลอดช่วงชีวติ
(TPMAP)

DEPA/GBDi

BR0201X62

โครงกำรระบบเชือ่ มโยง แพลตฟอร์มให้บริกำรข้อมูลแก่หน่วยงำน
ข้อมูลเด็กและเยำวชน ภำครัฐที่เกีย่ วข้องกับเด็กและเยำวชน
(Youth Link)/พัฒนำ
ระบบเชือ่ มโยงและ
บูรณำกำรข้อมูล ด้ำน
สุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ
และด้ำนสวัสดิกำร ที่
เกีย่ วข้องกับเด็กและ
เยำวชน จำกกระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมัน่ คงของมนุษย์
กระทรวงศึกษำธิกำร
และกระทรวง
สำธำรณสุข พัฒนำ
ระบบให้บริกำรข้อมูล
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง

สลน.

BR0201X63

โครงกำรพัฒนำระบบ
ติดตำมกำรดำเนินงำน
ตำมนโยบำยรัฐบำล

ระบบข้อมูลขนำดใหญ่สำหรับกำรพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวติ Thai People Map and
Analytics Platform (TPMAP) ระบบที่
สมบูรณ์มำกยิง่ ขึน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ทั่วประเทศ

เพื่อให้กำรบูรณำกำรข้อมูลขนำดใหญ่
ครอบคลุม ควรพิจำรณำโครงกำรบูรณำกำร
ข้อมูลด้ำนภูมิศำสตร์ (Geographic Data
Architecture ) สนับสนุนงำนทัง 5 ด้ำน หรือ
ด้ำนอืน่ ๆ เพื่อเชือ่ มกับ PMOC หรือ
โครงกำรในลักษณะ open data /data
catalog/ data exchange เพื่อกำรบริกำร
ข้อมูลด้ำนภูมิสำรสนเทศ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง
ต.ค. 63 - ต.ค. 65

ปี 64: 29,104,000 ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
ปี 65: 60,000,000 จัดสรรตำม พ.ร.บ. และ
ได้เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65
ต่อเนือ่ ง

MS 2.3

มค.64-ธค.65

304.0475 เสนอขอตังงบประมำณ
ล้ำนบำท
ในปี 65
(งบลงทุนพัฒนำ
Platform 150 ลบ)

MS 2.3

พ.ย.61 - พ.ย. 64

33,320,000

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

51 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

6,000,000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 2.3

มี.ค. - ต.ค. 64

ด้ำนเศรษฐกิจ
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : กำร
สร้ำงและใช้ Big Data ภำค
เกษตร

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน
ประเด็นปฏิรูปที่ 2 : ระบบ
ข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน
ทันสมัย และเชือ่ มโยงกัน
ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สป.พม. (สำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงของมนุษย์)

BR0201X64

โครงกำรบูรณำกำร
เชิงผลผลิต (Output)
ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่
1. มีระบบฐำนข้อมูลที่เชือ่ มโยงและบูรณำ
(Big Data) เพื่อบริหำร กำรข้อมูลทังภำยในและภำยนอกกระทรวง
สวัสดิกำรสังคม
พม.
2. มีแอพพลิเคชัน่ ที่สำมำรถแสดงข้อมูล
สถำนกำรณ์ทำงสังคมและข้อมูลด้ำน
สวัสดิกำรสังคม
3. มีระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
ที่รองรับกำรประมวลผลข้อมูลที่หลำกหลำย
และปริมำณมำก
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ด้ำนบริหำรจัดกำร
- สำมำรถรำยงำนสถำนกำรณ์ทำงสังคมได้
อย่ำงทันท่วงที
- สำมำรถติดตำมกำรใช้งบประมำณได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2) ด้ำนกำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรและกำรให้
ควำมช่วยเหลือ
- สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล
เพื่อนำไปสู่กำรให้ควำมช่วยเหลือได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยที่เดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพำะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ และพืนที่
ใดพืนที่หนึง่
- สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล
เพื่อนำไปสู่กำรให้ควำมช่วยเหลือถึงมือ
ประชำชนที่เดือดร้อนอย่ำงแท้จริง และ
สอดคล้องกับควำมต้องกำร
- สำมำรถวิเครำะห์และประมวลผลข้อมูล
เพื่อนำไปสู่กำรลดปัญหำกำรเบิกจ่ำยเงิน
สวัสดิกำรซำซ้อนจำกแต่ละกรมภำยใน
กระทรวงเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)1) มี
ระบบที่สำมำรถแสดงผลข้อมูล กำรบันทึก
ข้อมูลเพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำรงำนบันทึก
ข้อมูล2) มีระบบกำรบริกำรบันทึกข้อมูล
มำตรฐำนแบบบูรณำกำร (Standard Data
Input Form) สำหรับกำรสงเครำะห์แก่
กลุ่มเป้ำหมำย ด้ำนสวัสดิกำรสังคมของ
กระทรวง พม. ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน3) มี
ระบบประมวลผลแบบฟอร์มและข้อมูล
(Form and Data Processing) เพื่อเตรียม
ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยังระบบงำนของ
กรมต่ำง ๆ4) มีระบบกำรให้บริกำรข้อมูล
(Data Services) แก่ระบบงำนอืน่ ๆ ของ
หน่วยงำนในสังกัด พม. และให้บริกำรแก่
หน่วยงำนภำยนอก5) มีระบบให้ประชำชน
สำมำรถขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ได้
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)1) มีระบบ
ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ของหน่วยงำน
ในสังกัด พม. ได้แก่ สป.พม. กรมกิจกำรเด็ก
และเยำวชน กรมกิจกำรสตรีและสถำบัน
ครอบครัว กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ และกรม
พัฒนำสังคมและสวัสดิกำร2) มีระบบรำยงำน
ผลกำรให้บริกำรกลุ่มเป้ำหมำยตำมภำรกิจ
พม. - รำยงำนสถิตกิ ลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับ
สิทธิประโยชน์ดำ้ นสวัสดิกำรสังคม - กำร
ตรวจสอบคุณภำพและควำมถูกต้องข้อมูล
(Data Validation and Verification)เพื่อ
นำไปใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนและบริกำร
ประชำชน3) มีกำรแสดงผลกำรติดตำม กำร
รำยงำนผล กำรบันทึกข้อมูล และระบบ
รำยงำนแสดงผลข้อมูล ที่ประชำชน เจ้ำหน้ำที่
ผู้บริหำรเข้ำถึงได้

ปีงบประมำณ 2564

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X65

โครงกำรพัฒนำ
หน่วยงำนมีกำรบูรณำกำรข้อมูล / เข้ำมำใช้
นวัตกรรมดิจิทัลภำครัฐ ประโยชน์ 100 หน่วยงำน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

30,245,400

15,000,000 บำท

MS 2.3

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 2.3

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

รพ. ศิริรำช/รพ.รำมำธิบดี/รพ. ศรี
นครินทร์ และรพ.สงขลำนครินทร์ ม.
มหิดล (คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร และวิทยำลัยรำชสุดำ)/
มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ
(StanfordUniversity,New York
University และ Huazhong University)

BR0201X66

โครงกำรปัญญำประดิษฐ์
เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
ข้อมูล ตรวจคัดกรอง
และช่วยวินิจฉัยมะเร็ง
เพื่อสุขภำพคนไทย
โครงกำรตำม (ร่ำง)
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : ทำกำรพัฒนำ AI
deep learning model ที่มีประสิทธิภำพสูง
(AI federated model framework สำหรับ
CNN model) ใช้งำนได้ในสถำนกำรณ์จริง
ซึ่งพัฒนำโดยกำรเชือ่ มโยงข้อมูลจำนวนมำก
และกำรเชือ่ มโยงกับผลวินิจฉัยที่ถกู ต้อง โดย
เป็นกำรแชร์ขอ้ มูลแบบสหพันธรัฐ ช่วยให้
สถำบันทำงกำรแพทย์ที่เข้ำร่วมทั่วโลก
สำมำรถใช้กรอบกำรทำงำนกับอัลกอริทึมกำร
เรียนรู้เชิงลึกและสำมำรถส่งนำหนักหรือ
พำรำมิเตอร์ แบบจำลองไปยังแบบจำลอง
ส่วนกลำงได้ นอกจำกจะได้ทำกำรประยุกต์ใช้
AI สำหรับกำรตรวจคัดกรองและช่วยวินิจฉัย
มะเร็งต่อมลูกหมำก มะเร็งต่อมลูกหมำก
เป้ำหมำย :
- แบบจำลองเชือ่ มโยงข้อมูลสำหรับสถำบัน
กำรแพทย์
- แบบ AI ในกำรวินิจฉัยมะเร็งอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ระยะเวลำโครงกำร 1 ปี

50,000,000 บำท

งบประมำณสำนักงำน MS 4.2 และ MS 2.2
คณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ผ่ำน พบข.

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.)

BR0201X67

โครงกำรแพลตฟอร์ม
กำรเฝ้ำระวัง
สถำนกำรณ์ทำงระบำด
วิทยำของโรคติดต่อ
อย่ำงบูรณำกำร
โครงกำรตำม (ร่ำง)
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : ต่อยอด “ชุด
ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี
ซอฟต์แวร์ทันระบำด” ให้เป็น “แพลตฟอร์มกำร (ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำงระบำดวิทยำของ
ระยะที่สอง 3 ปี)
โรคติดต่ออย่ำงบูรณำกำร” (หรือ แพลตฟอร์ม
ทันระบำด) และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มสำหรับ
เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ทำงระบำดวิทยำของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนำ 2019 และโรคติดเชือทำงเดิน
หำยใจอื่น โดยกำรพัฒนำแพลตฟอร์ม พัฒนำ
แอปพลิเคชันต่ำงๆ เช่น กำรรำยงำนสุขภำพ
และตำแหน่ง GPS กำรบันทึกอุณหภูมิร่ำงกำย
กำรปรึกษำแพทย์ทำงไกล กำรนำเสนอ
สถำนกำรณ์ทำงระบำดวิทยำ พร้อมพัฒนำระบบ
เอกซเรย์ดิจทิ ัลพร้อม AI และระบบลงทะเบียน
ผู้ใช้และบริหำรจัดกำรสิทธิ์
เป้ำหมำย :
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้ำระวัง
โรคติดต่ออย่ำงบูรณำกำร
- แอปพลิเคชั่นปรึกษำ ประเมิน และพยำกรณ์
ควำมเสี่ยงของโรค
- ระบบลงทะเบียนผู้ใช้ และบริหำรจัดกำรสิทธิ์
กำรเข้ำถึงข้อมูลและแอปพลิเคชัน

90,000,000 บำท

งบบูรณำกำรแผนงำน MS 4.2 และ MS 2.2
บูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล
ปี 2565 (อยูร่ ะหว่ำง
กำรของบประมำณ)

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)(สพร.) /หน่วยงำนภำครัฐและ
องค์กรภำครัฐที่นำระบบไปใช้

BR0201X68

โครงกำรบริกำรภำครัฐ
– chatbot โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1) เพื่อสร้ำงให้เกิดชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
กำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐ
2) เพื่อจัดให้มี Platform AI ภำครัฐสำหรับ
กำรต่อยอดนวัตกรรมกำรทำงำน และกำร
ให้บริกำร
สพร. ใช้ชอื่ โครงกำรว่ำ 3) เพื่อยกระดับศักยภำพบุคลำกรภำครัฐไทย
โครงกำรพัฒนำ
ด้ำนปัญญำประดิษฐ์ป้อนเข้ำสู่หน่วยงำนรัฐ
นวัตกรรมดิจิทัลภำครัฐ ต่ำงๆที่ขำดแคลน ตลอดจนจัดให้มีพืนที่
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรมปัญญำประดิษฐ์
ภำครัฐไทยสู่กำรนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม
กิจกรรม ปี 2564
เกิดนวัตกรรมบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล
กิจกรรม ปี 2565
(1) พัฒนำแพลตฟอร์มปัญญำประดิษฐ์
(2) พัฒนำกลไกกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำร
ใช้งำน AI ในหน่วยงำนรัฐ
(3) ประชำสัมพันธ์ (สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ชว่ ยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน 3 นวัตกรรม
ผลผลิต ปี 2565
จำนวนหน่วยงำนนำร่องในกำรใช้บริกำร
Platform as a Service 3 หน่วยงำน

2564 = 15.0000 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร
56.1750 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/ MS 4.2 และ MS 2.2
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กิจกรรม ปี 2564
เกิดนวัตกรรมบริกำรดิจิทัลภำครัฐที่เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนรัฐบำลดิจิทัล
กิจกรรม ปี 2565
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน ***
เป้าหมาย/ผลผลิ
ต/ผลลัษพฐ์ธ์
(1) พัฒนำแพลตฟอร์
มปัญญำประดิ
(BR0201Xnn)
ของโครงการ
(2) พัฒนำกลไกกำรส่
งเสริมและสนับสนุนกำร
ใช้งำน AI ในหน่วยงำนรัฐ
(3) ประชำสัมพันธ์ (สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จำนวนนวัตกรรมดิจิทัลที่ชว่ ยเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรทำงำน 3 นวัตกรรม
ผลผลิต ปี 2565
จำนวนหน่วยงำนนำร่องในกำรใช้บริกำร
Platform as a Service 3 หน่วยงำน

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X69

โครงกำรพัฒนำระบบ
นิเวศทำงดิจิทัล (Digital
ecosystem) สำหรับ
หน่วยงำนภำครัฐในกำร
พัฒนำสู่รัฐบำลดิจิทัล
เพื่อประชำชน

เป้ำหมำย 1. ศึกษำ และพัฒนำกรอบแนวคิด
เกีย่ วกับระบบนิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐสำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธุรกิจ 2. นำกรอบแนวคิดเกีย่ วกับระบบ
นิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรยกระดับประสิทธิภำพ
สำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและภำคธุรกิจ
3. ส่งเสริม ผลักดัน สร้ำงกำรรับรู้ ควำม
เข้ำใจ ตลอดจนแก้ไขปัญหำและอุปสรรคใน
กำรยกระดับประสิทธิภำพของหน่วยงำน
ภำครัฐสำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธุรกิจ
ผลผลิต 1. รำยงำนผลกำรศึกษำกรอบแนวคิด
และและแนวทำงกำรสร้ำงระบบนิเวศทำง
ดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐสำหรับกำร
ให้บริกำรประชำชนและภำคธุรกิจ 2.
รำยงำนผลกำรจัดงำนประชุมสัมมนำเพื่อ
เผยแพร่ผลกำรศึกษำกำรสร้ำงระบบนิเวศ
ทำงดิจิทัลของหน่วยงำนภำครัฐสำหรับกำร
ให้บริกำรประชำชนและภำคธุรกิจ 3.
รำยงำนผลกำรทดลองและทดสอบโมเดลกำร
สร้ำงระบบนิเวศทำงดิจิทัลของหน่วยงำน
ภำครัฐสำหรับกำรให้บริกำรประชำชนและ
ภำคธุรกิจที่เหมำะสมกับบริบทของหน่วยงำน
ภำครัฐไทย 4. รำยงำนผลกำรส่งเสริม ผลักดัน
ให้หน่วยงำนภำครัฐดำเนินกำรตำมรูปแบบ
ของระบบนิเวศทำงดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภำพสำหรับกำรให้บริกำรประชำชน
และภำคธุรกิจ 5. สื่อประชำสัมพันธ์
ผลลัพธ์ หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถนำแนวคิด
เรื่องระบบนิเวศทำงดิจิทัลมำใช้ในกำร
ยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำร
ประชำชนและภำคธุรกิจ

ต.ค.64 - ก.ย.65

สำนักงำน ก.พ.

BR0201X70

กำรจัดทำแนวทำง
วิธกี ำร และ/หรือ กลไก
กำรดึงดูด พัฒนำ รักษำ
และบริหำรจัดกำร
กำลังคนดิจิทัลภำครัฐ
ให้สำมำรถปฏิบัตงิ ำนได้
อย่ำงเต็มศักยภำพ และ
กระตุน้ ควำมสำมำรถใน
กำรปรับเปลี่ยนองค์กร
ภำครัฐเป็นรัฐบำลดิจิทัล

- มีผู้เชีย่ วชำญและบุคลำกรด้ำนดิจิทัลที่
เพียงพอ
- ผู้ปฏิบัตงิ ำนด้ำนเทคโนโลยีดจิ ิทัลภำครัฐ
ได้รับกำรยกระดับควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
มีควำมเพียงพอทังในเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อน
หน่วยงำนภำครัฐไปสู่ดจิ ิทัลไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
64 – ก.ย.66

3,000,000 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X71

กำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564
(ตัวชีวัดกำรพัฒนำ
องค์กำรสู่ดจิ ิทัล (ร้อยละ
15))

เป้ำหมำย 1) เพื่อสนับสนุนกลไกกำรประเมิน
พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิรำชกำรของส่วนรำชกำร
64 – ก.ย.65
ให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงคล่องตัว มี
คุณภำพ และเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และ 2)
เพื่อพัฒนำระบบกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในกำรขับเคลื่อนภำรกิจสำคัญของรัฐบำล
กำรแก้ไขปัญหำและกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน เพื่อเพิ่มศักยภำพของหน่วยงำน
ในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศ
ผลผลิต 1) รำยละเอียดตัวชีวัดสำหรับกำร
ประเมินส่วนรำชกำร 2) ประชุมหำรือ
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำรของ
ส่วนรำชกำร 3) จัดทำคู่มือกำรประเมิน
ประสิทธิภำพกำรปฏิบตั ิรำชกำรในรูปแบบสื่อ
ดิจทิ ัล/อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) ประชุมติดตำม
ผลกำรปฏิบตั ิรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตั ิรำชกำร
ผลลัพธ์ ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรมีควำม
น่ำเชื่อถือ และเป็นไปตำมแนวทำงที่กำหนด
ตำมมติคณะรัฐมนตรี

9,067,800 บำท / โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
10,000,000 บำท
ตำม พรบ 64/
เสนอขอตังงบในปี 65

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X72

โครงกำรอำนวยควำม หน่วยงำนภำครัฐนำเทคโนโลยีดจิ ิทัลไป
สะดวกภำครัฐ ในกำร ประยุกต์ใช้ 100 หน่วยงำนใน 12 จังหวัด
ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรเป็น และ 4 ภูมิภำค
องค์กรดิจิทัล (สพร.)

ต.ค. 63 - ก.ย.
64
และ ต.ค. 64 ก.ย. 65

10,800,000 บำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X73

โครงกำรศูนย์เทคโนโลยี หน่วยงำนภำครัฐนำเทคโนโลยีดจิ ิทัลไป
และนวัตกรรมดิจิทัล
ประยุกต์ใช้ 100 หน่วยงำนใน 12 จังหวัด
ภำครัฐ (DGTi) (สพร.) และ 4 ภูมิภำค

ต.ค. 63 - ก.ย.
64
และ ต.ค. 64 ก.ย. 65

14,300,000 บำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

BR0201X74

โครงกำรพัฒนำกำรนำ
Big Data และ AI มำใช้
ในกำรวำงแผนนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร

เชิงปริมำณ :
1. กระทรวงศึกษำธิกำร มี Big Dataบูรณำ
กำรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงองค์กร
(หน่วยงำน สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร)
จำนวน 1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษำธิกำรมีระบบ AI/Machine
Learning เพื่อวิเครำะห์ปัจจัยที่เกีย่ วเนือ่ ง
กับคุณภำพกำรศึกษำและนโยบำย จำนวน 1
ระบบ
เชิงคุณภำพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพื่อใช้ในกำร
บริหำรข้อมูล และสร้ำงอัลกอริทึม สำหรับ
กำรตัดสินใจ ที่มีประสิทธิภำพแม่นยำ ส่งผล
ให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไทย ก้ำวนำ
เหนือคูแ่ ข่งในภูมิภำคเดียวกัน

พฤศจิกำยน 2563 กันยำยน 2564

25,060,600

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

BR0201X75

โครงกำรฝึกอบรม และ
พัฒนำเนือหำ สำหรับ
จัดฝึกอบรมกำรพัฒนำ
ทักษะทำงด้ำน
เทคโนโลยีดจิ ิทัล และ
ปัญญำประดิษฐ์ (AI)

ฝึกอบรม และพัฒนำเนือหำ สำหรับจัด
ฝึกอบรมกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล และปัญญำประดิษฐ์ (AI) ให้กบั บุคลที่
สนใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65

สำนักงำน ก.พ.

BR0201X76

โครงกำร "โรงซ่อม เสริม
และสร้ำงรัฐบำลดิจิทัล "
หรือ Digital Garage
เพื่อช่วยสนับสนุนให้
ส่วนรำชกำรได้บุคลำกร
ที่มีทักษะด้ำนดิจิทัล
และนวัตกรรมอย่ำง
เหมำะสม

ส่วนรำชกำรมีแนวทำงกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลเฉพำะ สำหรับกลุ่มกำลังคนคุณภำพ
ด้ำนวิทยำกำรข้อมูล (HRM for Digital
Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
64 – ก.ย.67

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

สำนักงำน ก.พ. / สพร. / ดศ. /
สถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพ (องค์กำรมหำชน)

BR0201X77

กำรจัดทำแนวทำงและ
กรอบกำรดำเนินงำนใน
กำรพัฒนำกำลังคน
ภำครัฐเพื่อใช้ประโยชน์
ข้อมูลขนำดใหญ่ รวมถึง
เสริมสร้ำงแรงจูงใจใน
กำรพัฒนำอย่ำงต่อเนือ่ ง

- บุคลำกรภำครัฐด้ำน Big Data ได้รับกำร
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ
- บุคลำกรภำครัฐได้รับกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ประโยชน์ขอ้ มูล
และมีกำรนำทักษะไปใช้ หรือพัฒนำทักษะ
อย่ำงต่อเนือ่ ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
64 – ก.ย.68

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

7,000,000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ไม่ใช้เงินงบประมำณ

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X78

โครงกำรยกระดับ
จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
ควำมสำมำรถและสร้ำง สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ
ควำมพร้อมของบุคลำกร (TDGA) 7,000 คน
เพื่อส่งเสริมรัฐบำล
ดิจิทัล (Government
Digital Skills) (สพร.)

สถำบันคุณวุฒิวชิ ำชีพ (องค์กำรมหำชน)

BR0201X79

โครงกำรระบบ
ฐำนข้อมูลกำรประเมิน
มำตรฐำนทักษะด้ำน
ข้อมูลมหัตและ
สนับสนุนกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของ
ข้ำรำชกำรและบุคลำกร
ภำครัฐ

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) สพร.

BR0201X80

โครงกำรกำรเพิ่มขีด
ระดับควำมสำเร็จของกำรปรับเปลี่ยนองค์กร
ควำมสำมำรถกำร
ไปเป็นดิจิทัล ร้อยละ 100 ของแผนที่วำงไว้
บริหำรจัดกำรองค์กร
ด้ำนดิจิทัล (High
Performance
Organization) (สพร.)

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X81

โครงกำรเพิ่มทักษะใหม่ จำนวนเจ้ำหน้ำที่อย่ำงน้อย 50% ของ
ที่จำเป็น และกำรเสริม หน่วยงำนหลักได้รับกำรพัฒนำตำมแผน 150
ทักษะใหม่ ด้ำนดิจิทัล
คน
ภำครัฐ ((Reskill Upskill)

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X82

กำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดจิ ิทัลเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนและบริกำร
ประชำชน โครงกำรตำม
(ร่ำง) แผนพัฒนำ
รัฐบำลดิจิทัล

เป้ำหมำย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
1) เพื่อให้หน่วยงำนมีกรอบกำรดำเนินกำร
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
Digital Transformation
2) เพื่อเพิ่มควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้เจ้ำหน้ำที่
หน่วยงำนในกำรผลักดันแผนพัฒนำรัฐบำลดิจทิ ัล
กิจกรรม ปี 2564 - 2565
(1) ศึกษำ Gap Analysis และแผน Digital
Transformation
สพร. ใช้ชอื่ โครงกำรว่ำ (2) ระดมควำมคิดเห็น/สัมมนนำร่วมกับ
โครงกำรอำนวยควำม หน่วยงำนที่เหีย่ วข้องเพื่อผลักดัน Digital
สะดวกภำครัฐ ในกำร Transformation
(3) ประชำสัมพันธ์ (สร้ำงกำรรับรู้และควำม
ปรับเปลี่ยนไปสู่กำรเป็น
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
องค์กรดิจิทัล
ผลผลิต ปี 2564
100 หน่วยงำนนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้
ผลผลิต ปี 2565
(1) จำนวนแพลตฟอร์มกลำงสำหรับกำร
ดำเนินงำนภำยในหน่วยงำนหรือกำรให้บริกำร
ประชำชน 6 โดเมน
(2) จำนวนผู้ใช้ประโยชน์จำกเอกสำรดิจทิ ัล
100,000 รำย

2564 = 10.8000 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร
35.2000 ล้ำนบำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 3.1

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน) (สพร./ก.พ./ดศ./
สถำบันกำรศึกษำ)

BR0201X83

กำรพัฒนำทักษะ
ทัศนคติ และ
ควำมสำมำรถบุคลำกร
ภำครัฐทำงด้ำนดิจิทัล
โครงกำรตำม (ร่ำง)
แผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

2564 = 4.4321 ล้ำน
บำท
2565 = ขอรับจัดสรร
93.7291 ล้ำนบำท

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2564, 2565

MS 3.1

มีเครื่องมือสนับสนุนกำรประเมินตนเอง
Self-Assessment โดยวัดทักษะด้ำนข้อมูล
มหัตด้วยแบบทดสอบแก่ขำ้ รำชกำรและ
บุคลำกรภำครัฐ

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

ยังไม่มีงบประมำณ
รองรับขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิ่มเติม

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

1,082,400 บำท เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 3.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ม.ค. - มิ.ย. 64

ต.ค. 63 - ก.ย.
64
และ ต.ค. 64 ก.ย. 65

ต.ค.64 - ก.ย.65

เป้าหมาย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(1) เพื่อให้ควำมรู้ เสริมสร้ำงทักษะบุคลำกร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ภำครัฐเฉพำะด้ำนเทคโนโลยีดทิ ัล ให้มีควำมรู้
ควำมเชีย่ วชำญ จนสำมำรถสนับสนุนองค์กร
ให้สำมำรถเปลี่ยนผ่ำนสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล
ได้
(2) เพื่อให้คำปรึกษำ แนะนำหน่วยงำนภำครัฐ
สพร. ใช้ชอื่ โครงกำรว่ำ ในกำรกำรยกระดับทักษะด้ำนดิจิทัลที่จำเป็น
โครงกำรยกระดับ
ต่อกำรปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นดิจิทัล
ควำมสำมำรถและสร้ำง (3) เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ควำมพร้อมของบุคลำกร ขยำยผลกำรจัดอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ของ
เพื่อส่งเสริมรัฐบำล
TDGA ไปยังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐทั่วประเทศ
ดิจิทัล (Government (4) เพื่อสร้ำงระบบกำรเรียนรู้แพลตฟอร์ม
Digital Skills)
ดิจิทัล สำหรับบุคลำกรภำครัฐ เพื่อยกระดับ
ทักษะกำรเรียนรู้ และเพิ่มสมรรถนะจน
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในกำร
ทำงำนได้อย่ำงสัมฤทธิผ์ ล
กิจกรรมต่อเนือ่ ง
(1) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและยกระดับ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ
(2) ปรับปรุงและพัฒนำระบบสนับสนุนกำร
พัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ
กิจกรรม ปี 2565
(1) ประชำสัมพันธ์ (สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล

14,054,500 บำท

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ดิจิทัล สำหรับบุคลำกรภำครัฐ เพื่อยกระดับ
ทักษะกำรเรียนรู้ และเพิ่มสมรรถนะจน
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลในกำร
ทำงำนได้อย่ำงสัมฤทธิผ์ ล
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
กิจกรรมต่อเนือ่ ง
(BR0201Xnn)
(1) สร้ำงควำมรู้คของโครงการ
วำมเข้ำใจและยกระดับ
ทักษะด้ำนดิจิทัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐ
(2) ปรับปรุงและพัฒนำระบบสนับสนุนกำร
พัฒนำทักษะดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ
กิจกรรม ปี 2565
(1) ประชำสัมพันธ์ (สร้ำงกำรรับรู้และควำม
เข้ำใจ) และกำรติดตำมและประเมินผล
ผลผลิต ปี 2564
จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ
(TDGA) 7,000 คน
ผลผลิต ปี 2565
จำนวนบุคลำกรภำครัฐที่ผ่ำนกำรอบรมจำก
สถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนดิจิทัลภำครัฐ
(TDGA) 7,000 คน

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X84

โครงกำรศึกษำควำม
เหมำะสมและแนว
ทำงกำรขับเคลื่อน
จริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ใน
ภำครัฐและ
ภำคเอกชนของ
ประเทศไทย
โครงกำรตำม (ร่ำง)
แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์
แห่งชำติเพือ่ กำร
พัฒนำประเทศไทย

หน่วยงำนภำครัฐ และภำคเอกชน มี
แนวทำงจริยธรรมปัญญำประดิษฐ์ เพือ่
ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจทิ ัล
อุตสำหกรรมดิจทิ ัล แรงงำนดิจทิ ัล ของ
ประเทศ ด้วยกำรมีแนวทำงในกำร
ปฏิบัติอย่ำงมีรูปธรรม

270 วันนับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำ
(9 เดือน)
(ปีงบประมำณ 2565)

8,258,000.00

เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X85

โครงกำรสร้ำงควำม
ตระหนักรู้กำร
ประยุกต์ใช้
ปัญญำประดิษฐ์แบบ
มีจริยธรรม เพือ่
รองรับกำรขับเคลื่อน
สู่อตุ สำหกรรมแห่ง
อนำคต โครงกำรตำม
(ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์
แห่งชำติเพือ่ กำร
พัฒนำประเทศไทย

หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และ
270 วันนับถัดจำก
ประชำชน มีบุคลำกรทำงด้ำน
วันลงนำมในสัญญำ
เทคโนโลยีปัญญำ ประดิษฐ์ทมี่ ีศักยภำพ
(9 เดือน)
ในกำรขับเคลื่อนอุตสำหกรรมแห่ง
(ปีงบประมำณ 2565)
อนำคต สู่ตลำดแรงงำนดิจทิ ัล (Digital
Workforce)

32,435,000.00

เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65

MS 4.1

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X86

กำรจัดทำแนวปฏิบัติ
จริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์
(Thailand AI Ethics
Guideline)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบและเห็นชอบ
แนวปฏิบัตจิ ริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
(Thailand AI Ethics Guideline) เมือ่ วันที่ 2
กุมภำพันธ์ 2564 โดยให้ ดศ. เร่งสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ชดั เจนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
เกีย่ วกับแนวปฏิบัตจิ ริยธรรมปัญญำประดิษฐ์
ทังในประเด็นของหลักคิด นิยำม และ
แนวทำงกำรแปลงแนวปฏิบัตจิ ริยธรรม
ปัญญำประดิษฐ์ไปสู่กำรปฏิบัติ

-

ไม่มี

-

MS 4.1

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X87

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มดิจิทัลของ
รัฐ (กิจกรรม ให้บริกำร
เฝ้ำระวังภัยคุกคำมไซ
เบอร์ให้กบั โครงสร้ำง
พืนฐำนดิจิทัลและ
บริกำรออนไลน์ของ
หน่วยงำนภำครัฐ)

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐได้รับกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันภัยคุกคำมทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศรูปแบบต่ำง ๆ รวมถึงมีเครื่องมือที่
ช่วยในกำรประสำนกำรแจ้งเหตุร่วมกับ
หน่วยงำนโครงสร้ำงพืนฐำนสำคัญทำง
สำรสนเทศ เพื่อตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ภยั
คุกคำมได้อย่ำงทันท่วงที และมีประสิทธิภำพ
โดยกิจกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
- มีมำตรฐำนสำหรับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์
Digital ID/กำรใช้ลำยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกสฺ์/
ชุดข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐและมีเครื่องมือ
ในกำรปกป้องระบบหรือข้อมูลที่สำคัญของ
ภำครัฐ สำหรับ 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

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X88

โครงกำรพัฒนำบริกำร
โครงสร้ำงพืนฐำนและ
ควำมมัน่ คงปลอดภัย
ด้ำนดิจิทัล
(Infrastructure and
Security)
(กิจกรรม ให้บริกำรเฝ้ำ
ระวังภัยคุกคำมไซเบอร์
ให้กบั บริกำรออนไลน์
ภำครัฐ และจัดกำร
เหตุกำรณ์ภยั คุกคำมไซ
เบอร์ให้กบั โครงสร้ำง
พืนฐำนสำคัญทำง
สำรสนเทศ (CII))

เพื่อปฏิรูปกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐเพื่อ 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 575,844,100 บำท*
ผลักดัน
(คำของบประมำณ ปี
ให้เกิดกำรให้บริกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ
65)
และประสิทธิผลในรูปแบบที่เป็นตำม
มำตรฐำนสำกล และมีควำมมัน่ คงปลอดภัย
รวมทังทำให้เจ้ำหน้ำที่รัฐมีเครื่องมือ
เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ชว่ ยสนับสนุนกำร
ให้บริกำรภำคประชำชนและภำคเอกชนทำได้
อย่ำงรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที
รวมถึงเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและ
เตรียมควำมพร้อมของประเทศให้เป็นที่น่ำ
ลงทุนในสำยตำของนักลงทุนต่ำงชำติ อันจะ
ส่งผลต่อกำรกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศใน
ภำพรวม กิจกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่ง
มอบในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
- มีระบบให้บริกำรเฝ้ำระวังภัยคุกคำมไซ
เบอร์ให้กบั โครงสร้ำงพืนฐำนดิจิทัลและ
บริกำรออนไลน์ของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อ
เพิ่มควำมเชือ่ มัน่ ในกำรให้บริกำร จำนวน 400
หน่วยงำน

เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1

สำนักงำนคณะกรรมกำรรักษำควำม
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ
(สกมช.)

BR0201X89

โครงกำรเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม จัดทำ
มำตรกำรและแนว
ปฏิบัติขันต่ำในกำร
ปกป้องและรักษำ
ควำมมัน่ คงปลอดภัย
โครงสร้ำงพืนฐำน
สำคัญของประเทศ

มำตรกำร มำตรฐำน แนวปฏิบัติขันต่ำ
และแนวทำงกำรส่งเสริมในกำรปกป้อง
และรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัย
โครงสร้ำงพืนฐำนสำคัญของประเทศ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ใน พรบ. รักษำควำม
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

5,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS 4.1

สำนักงำนคณะกรรมกำรรักษำควำม
มัน่ คงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ
(สกมช.)

BR0201X90

โครงกำรเพิม่ ขีด
ควำมสำมำรถระบบ
บริหำรจัดกำรด้ำนไซ
เบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมิน
ควำมเสี่ยงต่อภัย
คุกคำมไซเบอร์ของ
ประเทศ

รำยงำนกำรวิเครำะห์และประเมินควำม
เสี่ยงต่อภัยคุกคำมไซเบอร์ในภำพรวม
ของประเทศ และกำรกำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อภัยคุกคำม
ไซเบอร์ของประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

10,000,000

เสนอขอตั้งงบประมาณในปี
65

MS 4.1

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X91

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
กิจกรรมจัดทำแผน
แม่บทกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรส่งเสริม และ
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2564-2568
ภำยใต้โครงกำรจัดตัง
สำนักงำนคณะ
คณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล

1. จัดทำแผนแม่บทกำรดำเนินงำนด้ำนกำร 30 ก.ย. 63 - 26 มิ.ย. 64 4,200,000 บำท
ส่งเสริม และกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ภำยใต้กรอบระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ.
2564-2568) เพื่อกำหนดกรอบแนวทำงกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
2. เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน ใน
ฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำมำรถนำแผน
แม่บทกำรดำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริม และ
กำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2564-2568 มำประยุกต์ใช้ในกำรวำง
แผนกำรดำเนินงำนขององค์กรได้

งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี 2563
(โครงกำรจัดตัง
สำนักงำน
คณะกรรมกำรคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล)

MS 4.1

กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

ด้ำนกฎหมำย

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X92

โครงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ
จัดทำร่ำงกฎหมำย
ลำดับรองภำยใต้
พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.
2562

1. คณะกรรมกำรคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลมี 31 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 64
ข้อมูลพืนฐำนเกีย่ วกับกฎหมำย หลักเกณฑ์
กลไก หรือมำตรกำรกำกับดูแลเกีย่ วกับกำร
ให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไป
ตำมหลักกำรที่กฎหมำยกำหนดและ
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล เพื่อ
ประกอบกำรพิจำรณำในกำรออกกฎหมำย
ลำดับรองภำยใต้พระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. มีกฎหมำยลำดับรองที่กำหนดหลักเกณฑ์
กลไก หรือมำตรกำรกำกับดูแลเกีย่ วกับกำร
ให้ควำมคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562

17,500,000 บำท

งบประมำณจำกแหล่ง
อืน่ (กองทุนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

MS 4.1

ด้ำนกฎหมำย

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X93

โครงกำรจ้ำงที่
ปรึกษำจัดทำแนว
ปฏิบัติเกีย่ วกับกำร
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Personal
Data Protection
Guideline) ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคล ตำม
พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562

1. คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลมีข้อมูลเชิงลึก เพือ่ ประกอบกำร
พิจำรณำออกประกำศแนวปฏิบัติ
เกีย่ วกับกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ ป็นไปตำมหลักกำรทีก่ ฎหมำย
กำหนดและสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล
2. หน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนที่
เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวทำง
เบืองต้น เพือ่ เตรียมควำมพร้อมในกำร
ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

24 ธ.ค. 63 -18 ธ.ค. 64

18,944,705 บำท

งบนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่
(กองทุนพัฒนำดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

MS 4.1

ด้ำนกฎหมำย

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X94

โครงกำรศูนย์
ประสำนงำนและแก้ไข
ปัญหำข่ำวปลอม
(Anti Fake News
Center: AFNC)

มีระบบงำน เครื่องมือ อุปกรณ์ สถำนที่ และ
บุคลำกรในกำรปฏิบัตงิ ำน พร้อมทังทำกำร
พัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำย ผู้ประสำนงำน
ทังภำครัฐ และภำคเอกชน ให้สำมำรถ
ปฏิบัตงิ ำน
ด้ำนกำรวิเครำะห์เนือหำ บริหำรกำรข่ำว และ
กำรรับแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที และดำเนินกำร
ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
รวมไปถึงประชำชนและสื่อมวลชน รวมถึง
กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ ให้แก่ประชำชนใน
กำรรับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงมีวจิ ำรณญำณก่อน
จะเผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

245,226,800.0000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ
เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X95

โครงกำรจ้ำงเหมำเฝ้ำ
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมำย (Facebook
Fanpage “อำสำ จับตำ
ออนไลน์)

มีหน่วยงำนเฝ้ำระวัง ติดตำมกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรที่ผิดกฎหมำย มีเจ้ำหน้ำที่
รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน วิเครำะห์ขอ้ มูล
หลักฐำนเพื่อร้องขอต่อศำลให้มีกำรระงับกำร
แพร่หลำยซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมำย
มีชอ่ งทำงให้ประชำชนแจ้งเบำะแส เนือหำที่
ไม่เหมำะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

19,938,700.0000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ
เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.1

สำนักงำนคณะกรรมกำรดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สดช.)

BR0201X96

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มดิจิทัล
ของรัฐ กิจกรรมพัฒนำ
ระบบคลำวน์กลำง
ภำครัฐ (Government
Data Center and
Cloud service: GDCC)

ให้บริกำรระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ (GDCC)
กับหน่วยงำนภำครัฐ จำนวน 12,000 VM
หรือ 48,000 vCPU และรองรับบริกำรข้อมูล
แบบเปิดไม่น้อยกว่ำ 7 ชุดข้อมูล (Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

845,763,100.0000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.2

บริษทั โทรคมนำคม แห่งขำติ จำกัด
(มหำชน) (NT)

BR0201X97

แผนงำน Government เป้ำหมำยคือ มี Platform สำหรับภำครัฐ
Big Data and AI
เพือ่ พัฒนำทักษะทำงด้ำนปัญญำประดิษฐ์ (AI)
Platform
และกำรใช้ประโยชน์จำกข้อมูลขนำดใหญ่
(Big Data) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งำนตำม
วัตถุประสงค์ของหน่วยงำนต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ไม่มี

บมจ. โทรคมนำคม
แห่งชำติ (ไม่ใช้
งบประมำณแผ่นดิน)

MS 4.2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

บริษทั โทรคมนำคม แห่งขำติ จำกัด
(มหำชน) (NT)

BR0201X98

แผนงำนกำรให้บริกำร เพื่อเตรียมให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กร เพื่อ
5G สำหรับลูกค้ำองค์กร สนับสนุนควำมสำมำรถในกำรพัฒนำด้ำน
อุตสำหกรรมกำรศึกษำ เมืองอัจฉริยะ และ
ด้ำนสำธำรณสุขของประเทศ ช่วยยกระดับ
บริกำรภำครัฐในด้ำนต่ำงๆ และควำมมัน่ คง
เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มองค์กรต่ำงๆ ในด้ำน
สำธำรณสุข กำรศึกษำ กำรเกษตร
อุตสำหกรรม และเมืองอัจฉริยะที่ตอ้ งกำรใช้
บริกำรเทคโนโลยี 5G ภำยในพืนที่เฉพำะ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

ไม่มี

บมจ. โทรคมนำคม
แห่งชำติ (ไม่ใช้
งบประมำณแผ่นดิน)

MS 4.2

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X99

โครงกำรกำรพัฒนำ
จำนวนหน่วยงำนภำครัฐ (สะสม) ที่มีกำร
ระบบเครือข่ำยสื่อสำร เชือ่ มโยงกันผ่ำนเครือข่ำยสื่อสำรภำครัฐ
ข้อมูลเชือ่ มโยง
3,100 หน่วยงำน
หน่วยงำนภำครัฐ (GIN)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

372,400,000 บำท

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS4.2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X100

โครงกำรพัฒนำ
เชือ่ มโยงหน่วยงำน/ระบบสำคัญด้วย DG
โครงสร้ำงพืนฐำนดิจิทัล Links 105 หน่วยงำน
ภำครัฐที่มีควำมมัน่ คง
ปลอดภัย (GSI (DG
Links))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

256,200,000 บำท

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X101

โครงกำรศูนย์ขอ้ มูล
ภำครัฐ (DGA Data
Center (DG Cloud))

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

103,700,000 บำท

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.2

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

BR0201X102

โครงกำรพัฒนำ Digital มีรูปแบบกำรบริกำร (Business Model) ที่มี
Health Regulatory ควำมเป็นไปได้โดยไม่มีกำรปิดกันนวัตกรรม
Sandbox
กำรบริกำรในอนำคต นำไปสู่กำรกำกับดูแลที่
มีประสิทธิภำพและคุม้ ครองควำมปลอดภัย
ให้แก่ผู้รับบริกำร

2564 - 2565

50,000,000.0000

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 4.2

ด้ำนสำธำรณสุข ประเด็นที่
2 ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศสุขภำพ

สำนักงำนทรัพยำกรนำแห่งชำติ

BR0201X103

โครงกำรพัฒนำต้นแบบ ระบบคำดกำรณ์สถำนกำรณ์นำและข้อมูลเปิด
ระบบคำดกำรณ์
นำข้อมูลเชิงอุตุ อุทกมำวิเครำะห์ ใช้
สถำนกำรณ์นำด้วย AI ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมมำวิเครำะห์ดว้ ย AI

ม.ค. - มิ.ย. 64

80,000,000.0000

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

BR0201X104

โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
แพลตฟอร์ม
ปัญญำประดิษฐ์สัญชำติ
ไทย (AI for Thai)

AI for Thai V2
• มีระบบ Monitor ทรัพยำกรแยกตำม
บริกำรแต่ละตัว
• มี dash board สถิตกิ ำรใช้งำนแยกตำม
บริกำรแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end สำหรับเจ้ำของบริกำร
เพื่อติดตำมสถิตกิ ำรให้บริกำร

ต.ค. 63 - ต.ค. 64

8,000,000.0000

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

MS 4.2

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)

BR0201X105

โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มบริกำร
ข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
(Smart City Data
Service Platform) +
(Micro Service หรือ
MECAs)

แพลตฟอร์มบริกำรข้อมูลเมืองอัจฉริยะ และ
คลำวด์แพลตฟอร์มให้รองรับบริกำรข้อมูล
เมืองที่ขยำยได้ (Micro Service หรือ เมฆำ:
MECAs) พร้อมเปิดให้บริกำรกับหน่วยงำนที่
สนใจ

ก.ค. 62 - ก.ค. 65

7,682,000.0000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.2

ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชำติ (NECTEC)
ร่วมกับ
1) กรมโรงงำนอุตสำหกรรม
2) สถำบันไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์
3) กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำน
4) บริษทั เน็กซ์พำย จำกัด

BR0201X106

โครงกำรขยำยผล
NETPIE IoT Platform: แพลตฟอร์มสื่อสำร
NETPIE IoT Platform เชือ่ มต่อทุกสิ่งบนโลกอินเทอร์เน็ต ตอบสนอง
และกำรพัฒนำ IoT
ผู้ใช้งำนเชิงพำณิชย์
Platform เพื่อบูรณำ
กำรกำรออกแบบ กำร
ผลิต และกำรบริกำรใน
อุตสำหกรรม

2564 - 2567

32,416,500.0000 โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 และ
เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.2

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ

BR0201X107

ศูนย์
ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์
เพื่อกำรคำนวณขันสูง
(ThaiSC)

ต.ค. 63 - ก.ย. 67

ปี 64: 600,000,000 ปี 64 โครงกำรที่ได้รับ
ปี 65: 92,680,880 จัดสรรตำม และได้เสนอ
ปี 66: 71,300,000 ขอตังงบประมำณในปี 65
ปี 67: 59,300,000

MS 4.2

จำนวนระบบสำคัญที่ใช้บริกำรศูนย์ขอ้ มูล
ภำครัฐ (DGA Data Center) 2 ระบบ

โครงสร้ำงพืนฐำนด้ำนกำรคำนวณ
ประสิทธิภำพสูง สำมำรถรองรับโจทย์ปัญหำ
ขนำดใหญ่ของประเทศ เพื่อควำมรวดเร็วและ
แม่นยำในกำรหำคำตอบ โดยให้บริกำรแบบ
เปิด (Open Services) เพื่อใช้ในงำนวิจัย
และพัฒนำที่ตอบโจทย์ประเทศ

MS 4.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สศช./ มท. (สถ./ กชช.)

BR0201X108

โครงกำรระบบข้อมูล
และกำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
เพื่อลดช่องว่ำงควำม
ยำกจนในประเทศ (AI
for poverty
alleviation in
Thailand) โครงกำรตำม
(ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : ศึกษำ วิเครำะห์ และ ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี
ออกแบบกระบวนกำรและสถำปัตยกรรมของ
(ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ
แพลตฟอร์มสำหรับกำรจัดกำรและบูรณำกำร
ระยะที่สอง 3 ปี)
ข้อมูลสำรสนเทศของประเทศ ตังแต่ระดับคน
ชุมชน ในพืนที่เพื่อช่วยแก้ปญ
ั หำควำมยำกจน
และส่งเสริมให้ประชำกรผ่ำนเกณฑ์ควำมยำกจน
5 มิติ ได้แก่ กำรศึกษำ สุขภำพ รำยได้ ควำม
เป็นอยู่ และกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ โดยกำร
พัฒนำโครงสร้ำงพืนฐำน (Server/ Cloud
Service และ Software) พัฒนำระบบเก็บ
ข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ด้วย
ปัญญำประดิษฐ์ รวมถึงนำร่องกำรใช้
แพลตฟอร์มกลำง วิเครำะห์ ทดสอบ และ
พัฒนำมำตรฐำน หลักเกณฑ์และมำตรกำรใน
ด้ำนต่ำงๆ ที่เอือให้เกิดกำรเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสำรสนเทศของภำครัฐอย่ำง
มั่นคงปลอดภัย
เป้ำหมำย : ข้อมูลและแพลตฟอร์มกำรวิเครำะห์
ข้อมูลที่เป็นโครงสร้ำงพืนฐำนของประเทศ อัน
นำไปสู่กำรกำหนนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่ำง
ควำมเหลื่อมลำ

428,600,000 บำท

งบประมำณสำนักงำน
สภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ

MS 4.2

สำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
(สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X109

โครงกำรแผนพัฒนำ
ระบบเทคโนโลยี
ปัญญำประดิษฐ์ทำง
กำรแพทย์และ
สำธำรณสุข โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : จัดทำแผนแม่บท
ระยะเวลำโครงกำร 5 ปี
และแผนพัฒนำระบบเทคโนโลยี
(ระยะที่หนึง่ 2 ปี และ
ปัญญำประดิษฐ์ทำงกำรแพทย์และ
ระยะที่สอง 3 ปี)
สำธำรณสุขแบบบูรณำกำร ผ่ำนกำรวิเครำะห์
ระบบที่เกีย่ วข้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน
และออกแบบระบบจำกโครงสร้ำงที่ได้จำก
กำรศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกต้อง และ
ปรับปรุงให้เป็นไปตำมโครงสร้ำงฐำนข้อมูล
และออกแบบส่วนต่อของผู้ใช้งำนระบบ
UX/UI พัฒนำระบบเทคโนโลยี AI ทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุข (AI สำหรับ
ภำพรังสีทรวงอก ภำพถ่ำยจอประสำทตำ
และภำพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง) เพื่อ
เชือ่ มต่อกับกำรใช้ระบบป AI ทำงกำรแพทย์
และสำธำรณสุขจำกโรงพยำบำลสังกัด สธ.
กับแพทย์ผู้ให้กำรรักษำ พร้อมนำระบบฯ ไป
ใช้ในโรงพยำบำลนำร่อง
เป้ำหมำย :
- ระบบเอกซเรย์สำหรับทรวงอก ตำ และสมอง
- ระบบลงทะเบียน เชือ่ มต่อ และบริหำร
จัดกำรสิทธิเ์ ข้ำถึงข้อมูลด้ำนสำธำรณสุข

100,000,000 บำท

งบประมำณสำนักงำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

MS 4.2

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

BR0201X110

โครงกำรพัฒนำ
เครื่องมือและ
แบบจำลอง ด้ำน AI
เพื่อกำรประยุกต์ใช้ใน
ด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศไทย โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : พัฒนำแพลตฟอร์ม ระยะเวลำโครงกำร 3 ปี
ควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลเกษตรกรรมของ
ประเทศไทย (THAGRI) ที่มงุ่ เน้นกำรใช้
ประโยชน์ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรพืนที่
เกษตรกรรม โดยบูรณำกำรข้อมูลจำก
ฐำนข้อมูลระหว่ำงฐำนข้อมูล Agri-Map และ
ฐำนข้อมูลกำรเกษตรแห่งชำติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทังกำรจัดทำธรร
มำภิบำล และให้บริกำรข้อมูลแก่เกษตรกร
หน่วยงำนของรัฐและเอกชน พัฒนำงำนวิจัย
เชิงประยุกต์ที่ใช้ขอ้ มูลจำกแพลตฟอร์ม
THAGRI เสริมสร้ำง Community สำหรับ
เกษตรกร/เจ้ำของข้อมูล/นักพัฒนำ
นวัตกรรม/ ให้มีควำมเข้มแข็ง สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำน
กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
เป้ำหมำย :
- แพลตฟอร์มควำมร่วมมือด้ำนข้อมูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย
- เครื่องมือกำรพยำกรณ์รำคำสินค้ำเกษตร
แมลงและโรคพืช
- Community สำหรับ เกษตรกร/เจ้ำของ
ข้อมูล/นักพัฒนำนวัตกรรม/ ที่มีควำมเข้มแข็ง
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของประเทศได้
มีประสิทธิภำพ

50,000,000 บำท

งบประมำณ พบข.

MS 4.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

เกษตรกร/เจ้ำของข้อมูล/นักพัฒนำ
นวัตกรรม/ ให้มีควำมเข้มแข็ง สร้ำงควำม
ตระหนักรู้ บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของ
ประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผ่ำน
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
กระบวนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้
(BR0201Xnn)
เป้ำหมำย : ของโครงการ
- แพลตฟอร์มควำมร่วมมือด้ำนข้อมูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย
- เครื่องมือกำรพยำกรณ์รำคำสินค้ำเกษตร
แมลงและโรคพืช
- Community สำหรับ เกษตรกร/เจ้ำของ
ข้อมูล/นักพัฒนำนวัตกรรม/ ที่มีควำมเข้มแข็ง
บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเกษตรของประเทศได้
มีประสิทธิภำพ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

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

BR0201X111

โครงกำรส่งเสริมให้เกิด
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ฮำร์ดแวร์รองรับ
เทคโนโลยี AI โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : ปรับอุตสำหกรรม
ดังเดิมให้เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อจั ฉริยะที่มีกำรใช้
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กบั อุตสำหกรรมไทย โดยมุง่ เน้นกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ใน
กำรยกระดับผลิตภัณฑ์และบริกำร กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำร และกำรเพิ่มผลิต
ภำพหรือมูลค่ำเพิ่ม ส่งเสริมให้เกิดกำรใช้
อุปกรณ์ดจิ ิทัลที่มีมำตรฐำนของไทย สร้ำง
ควำมเชือ่ มัน่ ให้กบั ผู้บริโภค ก่อให้เกิดกำรใช้
งำนในประเทศอย่ำงแพร่หลำยทดแทนกำร
นำเข้ำ ลดกำรขำดดุลชำระเงินทำงเทคโนโลยี
ผ่ำนกำรสนับสนุน/อุดหนุนผู้ประกอบกำรให้
ดำเนินกำรปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนกำรผลิต เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้
สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองเครื่องหมำย
มำตรฐำนของไทย ส่งเสริมให้เกิดกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ในธุรกิจ
MSMEs และเกษตร ตลอดห่วงโซ่มูลค่ำ ลด
ต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรให้กบั ธุรกิจ ส่งเสริมประชำชน
ประยุกต์ใช้สินค้ำไทยที่มีเครื่องหมำย dSURE
ช่วยลดกำรขำดดุลจำกกำรปัญหำกำรนำเข้ำ
สินค้ำเทคโนโลยี
เป้ำหมำย :
- ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมดังเดิม เช่น
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์
ไฟฟ้ำ เกิดกำรปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ผู้ผลิต
อุปกรณ์ AI ที่ทันสมัย 18 โรงงำน
- ผู้ประกอบกำรที่ดำเนินกำรปรับปรุง
เทคโนโลยีและกระบวนกำรผลิต เพื่อพัฒนำ
ให้ผลิตภัณฑ์สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรรับรอง
เครื่องหมำย dSURE 300 รำย
- ผู้ประกอบกำร MSMEs, เกษตรกร มีกำร
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI โดยเลือกซือ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำย dSURE 10,000
รำย
- ประชำชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำย
dSURE 100,000 รำย

พ.ศ. 2565-2567

215,000,000 บำท

สำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

BR0201X112

โครงกำรพัฒนำสตำร์ท
อัพ AI Tech โครงกำร
ตำม (ร่ำง) แผนแม่บท
ปัญญำประดิษฐ์แห่งชำติ
เพื่อกำรพัฒนำประเทศ
ไทย

แนวทำงกำรดำเนินงำน : ส่งเสริมและสนุนส
นุนกำรพัฒนำและสร้ำงศักยภำพวิสำหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้นด้ำน AI ในกลุ่มเทคโนโลยี
เป้ำหมำย และ Data Platform ให้มีศกั ยภำพ
เป็นตัวหลักในกำรขับเคลื่อนสู่ระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ มุง่ สร้ำง
ผลิตภัณฑ์หรือบริกำรดิจิทัลให้กบั
ภำคอุตสำหกรรม ภำคธุรกิจ กำรค้ำและ
บริกำร ภำคประชำสังคม ประชำชน รวมถึง
ภำครัฐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้วสิ ำหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้นนำ AI สู่กำรเริ่มต้นธุรกิจที่มี
ควำมเป็นไปได้ทังในเชิงเทคโนโลยีและ
กำรตลำด กำรจัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
ต้นแบบเพื่อกำรสำธิต และกำรลงทุนใน
เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อกำรเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงกำร
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้ำง
ศักยภำพและเพิ่มจำนวนวิสำหกิจดิจิทัล
เริ่มต้นที่ได้รับกำรต่อยอดทำงธุรกิจและต่อ
ยอดกำรลงทุน (Deal flow) และเกิด
วิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับ
นำนำชำติ ทำกำรยกระดับศักยภำพวิสำหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้นผ่ำนกิจกรรมและกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน
และหน่วยงำนชันนำทังในและต่ำงประเทศ
(Accelerator Program) โดยมุง่ หวังให้

พ.ศ. 2565-2567

682,900,000 บำท

งบประมำณปี 2565

MS 4.2

MS 4.2

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ต้นแบบเพื่อกำรสำธิต และกำรลงทุนใน
เครื่องจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภำพเพื่อกำรเริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงกำร
สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อสร้ำง
รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน ***
เป้าหมาย/ผลผลิ
/ผลลั
ศักยภำพและเพิ
่มจำนวนวิสตำหกิ
จดิจพิทธ์ัล
(BR0201Xnn)
ของโครงการ
เริ่มต้นที่ได้รับกำรต่
อยอดทำงธุรกิจและต่อ
ยอดกำรลงทุน (Deal flow) และเกิด
วิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่แข่งขันได้ในระดับ
นำนำชำติ ทำกำรยกระดับศักยภำพวิสำหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้นผ่ำนกิจกรรมและกำรสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำครัฐ ภำคเอกชน
และหน่วยงำนชันนำทังในและต่ำงประเทศ
(Accelerator Program) โดยมุง่ หวังให้
วิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นสำมำรถขยำยธุรกิจสู่
ยูนิคอร์น (Unicorn) รวมถึงกำรผลักดันเข้ำสู่
ตลำดต่ำงประเทศได้อย่ำงรวดเร็ว ส่งเสริม
ส่งเสริมให้เกิดกำรจัดทำหรือยืน่ จดลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำและทรัพย์สิน
ทำงปัญญำอืน่ ด้ำน AI รวมถึงกำรยืน่ ขอรับ
รองมำตรฐำนทังในประเทศและต่ำงประเทศที่
เกีย่ วกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมดิจิทัลหรือ
กำรจัดทำกำรศึกษำที่เกีย่ วกับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมดิจิทัล โดยจะมีกำรดำเนินงำน
ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพและร่วมลงทุนใน
วิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นธุรกิจ
ระยะเติบโต และระดับยูนิคอร์น สนับสนุน
กำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity Building)
พัฒนำเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมวิสำหกิจดิจิทัล
เริ่มต้น (Networking) กำรเผยแพร่ขอ้ มูล
สร้ำงควำมตระหนัก และผลักดันให้เกิดกำรใช้
เทคโนโลยีจำก digital startup ไทย
เป้ำหมำย :
- จำนวนวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเริ่มต้น
ธุรกิจ 250 รำย
- จำนวนวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโต
50 รำย
- จำนวนวิสำหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะก้ำวสู่
ระดับยูนิคอร์น 2 รำย
- มีวสิ ำหกิจเริ่มต้นเข้ำร่วมกิจกรรมกำร
สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ (Capacity
Building)และผลักดันให้มีโอกำสนทำง
กำรค้ำและกำรลงทุน ผ่ำนกำรสนับสนุนทุน
และกำรจับคูธ่ รุ กิจ ไม่น้อยกว่ำ 250 รำย
- กำรพัฒนำเครือข่ำยเพื่อส่งเสริมวิสำหกิจ
ดิจิทัลเริ่มต้น (Networking) เกิดกำรขยำย
และเติบโต ผ่ำนกำรกิจกรรมต่ำงๆที่จะ
ผลักดันให้เกิด กว่ำ 2,000 คน และมีกจิ กรรม
สร้ำงควำมตระหนักรีบรู้ให้กบั ภำคเอกชน
และประชำชนได้เกิดควำมตระหนักของ
เทคโนโลยี AI ไม่น้อยกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ
130,000 รำย

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ และ
สำนักงำน ก.พ.ร.

BR0201X113

สนับสนุนให้หน่วยงำน กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปรับเปลี่ยน
ของรัฐทบทวนกฎหมำย รูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐ
และกฎระเบียบที่เป็น ไปสู่ดจิ ิทลั ได้รับกำรทบทวนและแก้ไขปรับปรุง
อุปสรรคต่อกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำร
บริหำรงำนและกำร
บริกำรภำครัฐไปสู่
ดิจิทัลผ่ำนกลไกกำร
ประเมินผลสัมฤทธิข์ อง
กฎหมำย

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔

สำนักงำนปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี

BR0201X114

โครงกำรปรับปรุง
กฎหมำยและหรือ
ระเบียบในควำม
รับผิดชอบของ สปน.

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กฏหมำยและหรือระเบียบในควำมรับผิดชอบ
ของ สปน.ได้รับกำรทบทวน ปรับปรุงอย่ำง
น้อย 1 ฉบับ

ไม่สำมำรถระบุได้
(เนือ่ งจำกเป็นกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจ
หน้ำที่ของสำนักงำนฯ
โดยไม่มีกำรจัดทำ
โครงกำรขึนใหม่)

-

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X115

โครงกำรศึกษำกฎหมำย เป้ำหมำย 1. ศึกษำกฎหมำยที่เกีย่ วข้องและ
เพื่อส่งเสริมกำรเป็น
สร้ำงกรอบแนวคิดตลอดจนแนวทำงให้
รัฐบำลดิจิทัล
กฎหมำยส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำง
สมบูรณ์แบบ ทังกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน
ภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชนและ
ผู้ประกอบกำร รวมถึงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัลโดยรวมของประเทศ 2. ศึกษำ
เปรียบเทียบกำรให้บริกำรออนไลน์ของ
หน่วยงำนรัฐในกลุ่มประเทศตัวอย่ำงกับ
สถำนะปัจจุบันของประเทศไทย อันนำไปสู่
กำรจัดทำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรใช้
กฎหมำยส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลของ
ประเทศไทย ทังในระดับบริกำรออนไลน์ของ
กระทรวง และข้อเสนอแนะในระดับนโยบำยที่
เป็น
ประโยชน์ตอ่ ไป
ผลผลิต 1. รำยงำนกำรศึกษำกฎหมำยที่
เกีย่ วข้องกับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 2.
แบบจำลอง Law catalog กฎหมำยที่
เกีย่ วข้องกับกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล 3. รำยงำน
กำรพัฒนำหน่วยงำนในกำรใช้กฎหมำย
ส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลอย่ำงสมบูรณ์
แบบผลลัพธ์ บริกำรภำครัฐได้รับกำร
ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มมำกขึน โดยกำร
เป็นรัฐบำลดิจิทัลที่มีควำมทันสมัยและลด
อุปสรรคที่เกิดจำกกฎหมำยที่เกีย่ วข้อง

ต.ค.64 - ก.ย.65

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

BR0201X116

จัดทำกฎหมำยกลำง
พระรำชบัญญัตซิ ึ่งเป็นกฎหมำยกลำง
ปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรทำงำนของภำครัฐ
กระบวนกำรทำงำนของ ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล
ภำครัฐ
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ ให้
เป็นระบบดิจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X117

โครงกำรพัฒนำ
กฎหมำยและกลไก
กำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล
(กิจกรรม กำรจัดทำ
หลักเกณฑ์ กฎ หรือ
กฎหมำย เพื่อกำกับดูแล
ธุรกิจดิจิทัลและบริกำร
เกีย่ วกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Service) ที่มี
ควำมสำคัญ)

เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐ และภำค เอกชน มี
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
กฎหมำย/มำตรฐำน/คูม่ ือ/แนวปฏิบัติ ที่
รองรับกำรให้บริกำรเกีย่ วกับ Digital Service
เพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วยเพิ่มควำมเชือ่ มัน่ และ
ควำมน่ำเชือ่ ถือในกำรทำธุรกรรมออนไลน์
โดยกิจกรรมดังกล่ำว มีผลผลิตที่จะส่งมอบใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
1. ร่ำงกฎหมำยลูกลำดับพระรำชกฤษฎีกำ
อย่ำงน้อย 2 ฉบับ
2. ร่ำงกฎหมำยลูกลำดับรองลงมำ คูม่ ือ
หรือแนวปฏิบัตทิ ี่ดี 3 ฉบับ

สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X118

โครงกำรพัฒนำ
กฎหมำยและกลไก
กำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล
(กิจกรรม กำรพัฒนำ
กฎหมำยและมำตรฐำน
รองรับกำรกำกับดูแล
ธุรกิจบริกำรเกีย่ วกับ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์)

5,000,000 บำท

เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.3

ไม่สำมำรถระบุได้
(เนือ่ งจำกเป็นกำร
ดำเนินงำนตำมภำรกิจ
หน้ำที่ของสำนักงำนฯ
โดยไม่มีกำรจัดทำ
โครงกำรขึนใหม่)

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

18,600,000 บำท*
(งบประมำณปี 64)

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64

MS 4.3

กฎหมำย

เพื่อจัดทำหลักเกณฑ์และมำตรฐำนเกีย่ วกับ
1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 59,153,200 บำท*
กำรกำกับดูแลธุรกิจบริกำรที่เกีย่ วข้องกับ
(คำของบประมำณ ปี
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital
65)
Service รวมถึงมีกลไกกำรกำกับดูแล กำร
ตรวจประเมินรับรองควำมสอดคล้อง และ
กำรทดสอบกำรให้บริกำร Digital Service ใน
Regulatory Sandbox ทังสำหรับธุรกิจ
บริกำรที่มีกำรกำกับดูแลแล้ว เช่น Digital ID,
ใบรับรองลำยมือชือ่ อิเล็กทรอนิกส์ , Trusted
Service แต่จำเป็นต้องดูแลเพิ่มเติมเพื่อให้
ครอบคลุมตำม Business Model หรือ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ และธุรกิจบริกำรใหม่ที่ยงั ไม่
เคยมีกำรดูแล แต่มีควำมจำเป็นเนือ่ งจำกมี
ผลกระทบต่อประชำชน เช่น Digital
Platform ที่สำคัญ กิจกรรมดังกล่ำว มี
ผลผลิตที่จะส่งมอบในปีงบประมำณ พ.ศ.
2565 ได้แก่
- ร่ำงกฎหมำย คูม่ ือหรือแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ที่
เกีย่ วข้องกับที่เกีย่ วข้องกับธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service หรือ
หลักเกณฑ์ที่มีกำรทบทวน อย่ำงน้อย 7 เรื่อง

เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.3

กฎหมำย

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)

BR0201X119

กิจกรรม : กำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำร
แก้ไขกฎหมำยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำร
พัฒนำกำรให้บริกำรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service)

เป้ำหมำย เพื่อดำเนินกำรติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำรแก้ไขกฎหมำยที่เป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำกำรให้บริกำรใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของ
หน่วยงำนที่เกีย่ วข้องตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 8 กันยำยน 2563
ผลผลิต จำนวนกฎหมำยและกฎที่หน่วยงำน
ได้ดำเนินกำรทบทวนหรือแก้ไขแล้วเสร็จ ไม่
น้อยกว่ำ 20 ฉบับ

ต.ค. 63 - ก.ย.64

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

BR0201X120

โครงกำรพัฒนำระบบ
กลำงด้ำนกฎหมำย
(Law Portal) (สพร.)

จำนวนระบบกลำงด้ำนกฎหมำย 1 ระบบ

กรมประชำสัมพันธ์

BR0201X121

สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำร
มหำชน)

โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ 64

MS 4.3

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

10,607,500 บำท โครงกำรที่ได้รับจัดสรร
ตำม พ.ร.บ. 64

MS 4.3

โครงกำรประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ
กำรพัฒนำ
ยุคใหม่ที่เผยแพร่สู่สำธำรณะ จำนวน 538
ประสิทธิภำพภำครัฐยุค เรื่อง
ใหม่

ต.ค.64 - ก.ย. 65

3,756,000.0000 เสนอขอตังงบประมำณ
ในปี 65

MS 4.4

BR0201X122

โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้
ด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำล
ดิจิทัล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สำนักงำนปลัดกระทรวงดิจทิ ัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X123

โครงกำรกำรพัฒนำ พัฒนำบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เครือข่ำยอำสำสมัคร (e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่น้อย
ดิจทิ ัล
กว่ำ 9 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้ผ่ำนกำร
เรียนรำยวิชำครบตำมบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มำรับกำร
อบรมในชันเรียนอีกไม่น้อยกว่ำ 9 ชั่วโมง
เพือ่ รับวุฒบิ ัตรเป็น “อสด.ประจำ
หมูบ่ ้ำน”
รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ ๓๖๐ คน โดยนำมำ
อบรมพัฒนำศักยภำพ พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ และพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนดิจทิ ัลเพือ่ ให้เกิดกำรต่อ
ยอดกำรใช้ประโยชน์ด้ำนดิจทิ ัลตำม
บริบทของหมูบ่ ้ำนตนเอง ซึ่งภำยหลัง
กำรอบรมฯ อสด.ประจำหมูบ่ ้ำน จะต้อง
ไปดำเนินกิจกรรมเพือ่ ให้เกิดกำรต่อยอด
ด้ำนดิจทิ ัลในหมูบ่ ้ำนของตนเอง และ
กระทรวงฯ จะจัดกิจกรรมเพือ่ คัดเลือก
หมูบ่ ้ำนต้นแบบ พร้อมนำมำถอด
บทเรียน เพือ่ สร้ำงต้นแบบกำรพัฒนำ
อสด. ในพืนทีด่ ้วยดิจทิ ัล และขยำยผลสู่
พืนทีอ่ นื่ ในระยะต่อไป

จำนวนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรให้บริกำร
ดิจิทัลของ สพร. (Digital Services) 5 ล้ำน
รำย

มี.ค. – ก.ย. 65

0 บำท
เป็นกิจกรรมที่
สำนักงำน ก.พ.ร.
ดำเนินกำรเพื่อติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำกำร
ดำเนินกำรงำนของ
หน่วยงำนตำมมติครม.
เมือ่ วันที่ 8 ก.ย. 63

8,000,000 บำท

เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อนื่

ปี 64 : 4,571,200 โครงกำรทีไ่ ด้รับ
ปี 65 : 109,000,000 จัดสรรตำม พรบ. 64
และ เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65

MS 4.4

MS 4.4

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน

หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบโครงการ

กองบังคับกำรปรำบปรำมกำร
กระทำควำมผิด เกีย่ วกับ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี

รหัสโครงการ โครงการ/การดาเนินงาน *** เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
(BR0201Xnn)
ของโครงการ

ระยะเวลา วงเงินงบประมาณ (บาท)ทมี่ าของงบประมาณ
ส่งผลต่อ
กรณีเป็นการ
เริ่มต้นและสิน้ สุด
เป้าหมายย่อย
ดาเนินการตาม
โครงการ
(ได้มากกว่า 1) แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่
เกี่ยวข้อง

BR0201X124

ต.ค.63 - ก.ย. 65

โครงกำรอบรม
เยำวชนร่วมใจต้ำน
ภัยไซเบอร์ (จ่ำฮูก
สอนเด็ก)

1) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตระหนักถึงภัยที่จะ
เกิดขึนจำกกำรใช้อนิ เทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยี
2) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน
เกิดค่ำนิยมในกำรเทิดทูน จงรักภักดี
รวมทังพิทักษ์และปกป้องสถำบัน
พระมหำกษัตริย์
3) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปถ่ำยทอดให้
บุคคลใกล้เคียงได้
4) เยำวชน นักเรียน นักศึกษำใน
สถำนศึกษำต่ำงๆ อย่ำงน้อย 1,000 คน
สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมและ
นิทรรศกำรประชำสัมพันธ์ ไปใช้ในกำรใช้
งำนอินเทอร์เน็ตได้อย่ำงปลอดภัย และ
สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมทำงอินเทอร์เน็ต
ในเบืองต้นได้

หมำยเหตุ
*** จัดทำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอียดแบบฟอร์มทีก่ ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ปี 64 : 447,800
ปี 65 : 931,000

โครงกำรทีไ่ ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64
และ เสนอขอตัง
งบประมำณในปี 65

MS 4.4

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนยั สาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 2
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

การบริหารราชการแผ่นดิน

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

BR0202

โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ทเี่ ปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
1. สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. สานักงบประมาณ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนัน้ ๆ
ลาดับ

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิตบิ ุคคลของส่วนราชการระดับกรม และ
โดยจัดทาร่างกฎหมายเพือ่ รองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัตแิ ละขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยูเ่ กีย่ วกับการลดความเป็นนิตบิ ุคคลของส่วนราชการระดับกรม

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิตบิ ุคคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดทา
ร่างกฎหมายเพือ่ รองรับการดาเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัตแิ ละขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

มีหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบทีส่ ามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการ
ในสภาวการณ์ทมี่ ีความจาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และรูปแบบ Agile Organization

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อานาจฝ่ายบริหารสามารถกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)

มีหลักเกณฑ์และวิธมี อบอานาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทัง้ การประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอานาจการจัดสวนราชการที่ยดื หยุน คลองตัว และทันตอการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอานาจการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการนารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ มคาการจัดสวนราชการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานนาร่อง เช่น สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ก.ย.65

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)
เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐทีม่ ีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบททีเ่ ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้ มีหน่วยงานนา
ร่องเพือ่ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป
กาหนดหน่วยงานนาร่องในการปรับบทบาทภารกิจ
มีแนวทางการปฏิบัตงิ านนอกสถานทีต่ งั้ (Work From Anywhere)ทีร่ องรับชีวิตวิถใี หม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงาน
ขององค์กร
มีระบบการปฏิบัตงิ านภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ตงั้ (Work From Anywhere)
มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัตงิ านนอกสถานที่ตงั้ (Work From Anywhere)

ก.ย.64
ก.ย.65

ก.ย.64
ก.ย.65

มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดตัง้ กระทรวง ทบวง กรม
มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจัดตัง้ กระทรวง ทบวง กรม

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขัน้ ตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขัน้ ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึน้ อยู่กับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

ก.ย.64
ก.ย.65

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ ต้นและสิน้ สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย กรณีเป็นการดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1)
แผนการปฏิรปู ประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X01

โครงการศึกษาเพื่อลดสถานะความ มีข้อเสนอการปรับเปลีย่ นระบบการบริหาร ก.พ. - ก.ย. 64
เป็นนิติบคุ คลของส่วนราชการ
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และกรม และลดสถานะความเป็นนิติบคุ คล
ของส่วนราชการระดับกรม และโดยจัดทา
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการดาเนินการและ
ข้อเสนอแนะขัน้ ตอนปฏิบตั ิและขัน้ ตอนให้
บรรลุตามกรอบระยะเวลา

2,000,000

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X02

โครงการศึกษาและขยายผลการ
จัดการองค์การที่มคี วามยืดหยุ่น
และคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหาร และระบบการ
ประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ

1.แนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารงาน
ต.ค. 64 - ก.ย. 65
รูปแบบองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)
และรูปแบบ Agile Organization รวมทั้ง
ร่างกฎหมายหรือระเบียบ
ที่สามารถใช้อานาจของฝ่ายบริหารในการ
บริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความ
จาเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน เพื่อจัดโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานแบบ Adhoc และ
รูปแบบ Agile Organization
2.แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ พร้อมทั้งระบบประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ (Post Audit) และการทดลองนา
ร่องในส่วนราชการ

3,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1 MS 2.2
MS 3.1 MS 3.2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X03

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดส่วน แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบอานาจการจัด ต.ค. 64 - ก.ย. 65
ราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
โครงสร้างส่วนราชการที่ยืดหยุน่ คล่องตัว
การบริหารงานภาครัฐ
และทันต่อการเปลีย่ นแปลง พร้อมทั้งระบบ
ประเมินความเหมาะสมการจัดโครงสร้าง
ส่วนราชการที่ครอบคลุมภารกิจด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

5,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.1 MS 3.2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0202X04

โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่ออนาคต

5,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.2

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจ
ของภาครัฐที่เปลีย่ นแปลงไป รวมทั้งมี
หน่วยงานนาร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาต่อยอดในอนาคต

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.1

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ(Big Rock)
1 แผนขับเคลือ่ นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ปรับเปลีย่ นการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูร่ ะบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซงึ่ คนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล
สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ

BR0203

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกาลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลือ่ นย้าย และใช้ประโยชน์กาลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ลาดับ

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

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

มีการพัฒนาระบบการทางานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจทิ ัล

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีเครื่องมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการทางานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดทาแล้วเสร็จ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาบทบาทหน้าทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจา

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ (Role Clarification)
มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐตาแหน่งต่าง ๆ
มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและตาแหน่งต่าง ๆ

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

มีขอ้ เสนอการขยายอายุเกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาแหน่งต่าง ๆ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการสารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ในกลุ่มตาแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและ
องค์กรภาครัฐทัง้ หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่ ประกอบการกาหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐทีส่ นับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทกาลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีขอ้ มูลเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน
มีผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
มีทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ

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

เป้าหมายย่อยที่ 6 (MS6)

มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น (Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความ
ชานาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)
เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)
เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)
เป้าหมายย่อยที่ 7 (MS7)
เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)
เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment
มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry
มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ
มีขอ้ เสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่
มีหลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงานด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมีหน่วยงานนาร่อง

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

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)
เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)
เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)
เป้าหมายย่อยที่ 3 (MS3)
เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)
เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)
เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)
เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)
เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5 (MS5)
เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)
เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)
เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

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

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ
เป้าหมายย่อยที่ 8 (MS8)

มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการทางานภายใต้ภาวะวิถชี ีวิตใหม่

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)
เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)
เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)
เป้าหมายย่อยที่ 8.4 (MS8.4)
เป้าหมายย่อยที่ 9 (MS9)
เป้าหมายย่อยที่ 9.1 (MS9.1)

มีเครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565
มีรายงานผลการดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565
มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(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.65)
(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีขอ้ เสนอการจัดตั้งสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

เป้าหมายย่อยที่ 9.2 (MS9.2)

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการดาเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้กาหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปู ประเทศ ทั้งนี้ จานวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จานวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่กาหนดไว้ในแผนการปฏิรปู ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ขึ้นอยูก่ ับความเหมาะสม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS1MS9

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

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

สานักงาน ก.พ.

BR020301

การพัฒนาระบบ
การทางานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ
ดิจทิ ัล

- เครื่องมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการทางานด้านบริหารงาน
บุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดทาแล้ว
เสร็จ (แล้วเสร็จปี 64)
- ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่
สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารงานบุคคล ในการสรรหา
พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
(แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS1

สานักงาน ก.พ.

BR020302

การศึกษาบทบาท
หน้าที่และ
ความสัมพันธ์
ระหว่างตาแหน่ง
ทางการเมืองและ
ฝ่ายประจา

- ผลการศึกษาเกีย่ วกับบทบาทหน้าที่
ของความสัมพันธ์ระหว่างตาแหน่งทาง
การเมืองและฝ่ายประจา (แล้วเสร็จปี
64)
- เอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของ
ตาแหน่งระดับสูงที่สาคัญ (Role
Clarification) (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS2

สานักงาน ก.พ.

BR020303

การศึกษาการขยาย
อายุเกษียณราชการ
สาหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐตาแหน่ง
ต่าง ๆ

- ผลการศึกษาเกีย่ วกับการขยายอายุ
เกษียณราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐใน
ประเภทและตาแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี
64)
- ข้อเสนอการขยายอายุเกษียณ
ราชการสาหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาแหน่ง
ต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS3

สานักงาน ก.พ.

BR020304

การสารวจอัตรา
เงินเดือนและรายได้
รวมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในกลุ่ม
ตาแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ ในส่วน
ราชการและองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด

- ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับอัตราเงินเดือน
และรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(แล้วเสร็จปี 64)
- ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อ
ประกอบการกาหนดอัตราเงินเดือนและ
รายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้ว
เสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS4

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานผู้รบั ผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด
โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

สานักงาน ก.พ.

BR020305

การศึกษาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐที่
สนับสนุนให้เกิดการ
หมุนเวียน
สับเปลี่ยน ถ่ายเท
กาลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่ วกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวม
อย่างครบถ้วน (แล้วเสร็จปี 64)
- ผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)
- ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อดึงดูดและ
เตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS5

สานักงาน ก.พ.

BR020306

การปรับหลักเกณฑ์
1. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอื่น
(Secondment)
2. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การบรรจุบุคคลที่มี
ความชานาญสูง
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

สานักงาน ก.พ.

BR020307

การศึกษาระบบการ - ข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐ
จ้างงานรูปแบบใหม่ รูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
ในภาครัฐ
- หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงาน
ด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบ
ใหม่ โดยมีหน่วยงานนาร่อง (แล้วเสร็จปี
65)

ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS7

สานักงาน ก.พ.

BR020308

การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อ
รองรับการทางาน
ภายใต้ภาวะวิถีชีวิต
ใหม่

- เครื่องมือช่วยสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (แล้ว
เสร็จปี 64)
- รายงานผลการดาเนินการตามแนว
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

สานักงาน ก.พ.

BR020309

การศึกษาเพื่อ
พัฒนาบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

- ผลการศึกษาเกีย่ วกับการจัดตั้งสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
- ข้อเสนอการจัดตั้งสภาทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ

MS9

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

กรณีเป็นการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่เกี่ยวข้อง

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปู ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสาคัญ (Big Rock)
1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock
แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

BR0204

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่ ให้ราชการในส่วนภูมภิ าค มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
กระทรวงมหาดไทย
สานักงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กาหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชือ่ เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

มีกลไกการทางานทีบ่ รู ณาการ/เชือ่ มโยงการทางานของหน่วยงานในพืน้ ที่

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

1.1 มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้ จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ใน ปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

1.2 มีรูปแบบการทางานเชิงบูรณาการที่ได้นาไปปรับใช้จานวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565

ก.ย. 65

จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ ีผลสัมฤทธิ์สูง

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

ก.ย. 65

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

2.1 มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ูง 20 จังหวัด ในปี 2564

ก.ย. 64

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

2.2 มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ ู 25 จังหวัด ในปี 2565

ก.ย. 65

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่ าดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ

ที่มาของงบประมาณ

ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย กรณีเป็นการดาเนินการตาม
(ได้มากกว่า 1)
แผนการปฏิรูปประเทศ
MS x.x
(ฉบับเดิม)
โปรดระบุด้านที่เกี่ยวข้อง

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X01

โครงการสร้างความเข้มแข็งใน มีกลไกการทางานที่บรู ณา
การบริหารราชการในระดับพื้นที่ การ/เชือ่ มโยงการทางาน
ของหน่วยงานในพื้นที่
และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64

1,738,900

โครงการทีไ่ ด้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1 และ MS2

สานักงาน ก.พ.ร.

BR0204X02

โครงการสร้างความเข้มแข็งใน มีกลไกการทางานที่บรู ณา
การบริหารราชการในระดับพื้นที่ การ/เชือ่ มโยงการทางาน
ของหน่วยงานในพื้นที่
และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65

1,277,000

เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS1 และ MS2

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

การบริหารราชการแผ่นดิน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

ขจัดอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพือ่ ให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต
1. หน่วยงานภาครัฐสามารถดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซือ้ จัดจ้าง
เป็นแบบดิจิทัล
ในทุกขัน้ ตอน มีการบูรณาการ และเชือ่ มโยงข้อมูลด้านการจัดซือ้ จัดจ้างกับระบบอื่น ๆ อย่างเต็มรูปแบบ
2. มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตทีร่ วดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต
เพือ่ สร้างความโปร่งใส และการทุจริตการจัดซือ้ จัดจ้างลดลง

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมดาเนินการ

กรมบัญชีกลาง
-

BR0205

กาหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกี ารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้นๆ
ช่วงระยะเวลา
ดาเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

ลาดับ

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS)

บังคับใช้กับหน่วยงานนาร่องภายใน
เดือน มี.ค. 64

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน

เดือนธ.ค. 65

กาหนดแนวทางปฏิบัตใิ นการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัตแิ ละวาง
ระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ เพือ่ ให้การใช้จ่ายงบประมาณประจาปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรือ่ ง
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รบั การปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า 1 เรือ่ ง

เดือนก.ย. 64
เดือนก.ย. 65

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

เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยงาน
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยงาน

กาหนดกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

เป้าหมายย่อยที่ 4 (MS4)

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

เดือนมี.ค. 64
เดือนก.ย. 65
การจัดทาโครงการจัดส่งสัญญาหรือ
ข้อตกลงให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ดาเนินการแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีการร่วมกาหนดแนวทางการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต
มีกลไกการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต

-

เพิม่ ขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ

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

มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน
มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพิม่ ขึ้นอย่างน้อย 1 คน

เดือน ก.ย. 64
เดือน ม.ค. 64

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

MS5.2

MS1.1

MS2.1
MS5.1

MS2.2
MS3.2

MS1.2

กาหนดโครงการ/การดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ

รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ดาเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้ สุด
โครงการ

กรมบัญชีกลาง

BR0205X01 โครงการจัดทา
ระบบขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
งานก่อสร้าง
2562 - 2564
ผลผลิต : มีระบบขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างสามารถยืน่ ขอ
ขึน้ ทะเบียนงานก่อสร้างผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

กรมบัญชีกลาง

BR0205X02 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(e-GP)

เป้าหมาย : หน่วยงานของรัฐ และผู้ค้า
กับภาครัฐ
ผลผลิต : มีระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นแบบดิจิทลั ทุกขัน้ ตอน
ผลลัพธ์ : หน่วยงานภาครัฐ และผู้ค้า
สามารถลดระยะเวลาและขัน้ ตอนการ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
รวมถึง
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
อานวยความสะดวกให้ผู้ค้ากับภาครัฐใน
การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และการ
ยืน่ เสนอราคา
ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

กรมบัญชีกลาง

BR0205X03 การดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560

เป้าหมาย:หน่วยงานของรัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏิบตั ิ
2564
ให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
ผลลัพธ์: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
การแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
รองรับต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา

กรมบัญชีกลาง

BR0205X04 โครงการลดเอกสาร
(Zero Copy) และ
ลดขัน้ ตอน
การทางานโดยการ
เชือ่ มโยงข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับระบบ
e-GP

เป้าหมาย : ผู้ค้ากับภาครัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชือ่ มโยงข้อมูล
กับหน่วยงานเจ้าของเอกสาร และ
สามารถเชือ่ มโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่างหน่วยงานของรัฐระบบ e-GP
ผลลัพธ์ : ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารสาหรับการลงทะเบียนผู้ค้า
กับภาครัฐและการขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
หน่วยงานของรัฐสามารถลดขัน้ ตอน
การทางานในการดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-GP หรือระบบของ
หน่วยงานของรัฐ

กรมบัญชีกลาง

BR0205X05 โครงการข้อตกลง
คุณธรรม

- มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกีย่ วกับ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพิ่มขึน้
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน
- มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เพิ่มขึน้
อย่างน้อย 1 คน

*** จัดทาข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่กาหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ

-

95,000,000

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม)
โปรดระบุดา้ นที่
เกีย่ วข้อง

MS 1.1

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อนื่

MS 1.3

66,818,000
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

งบลงทุน

-

MS 2.1
MS 2.2

ตุลาคม 2562 เมษายน 2564

2,700,000 บาท

MS 3.1
MS 3.2

ปีงบประมาณ 2564

12,190,400

โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 64

ปีงบประมาณ 2565

35,833,000

งบรายจ่ายอืน่

MS 5.1
MS 5.1

แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

