
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

 
แผนขับเคลื� อนกิจกรรมปฏิ รูป

ที� จ ะ ส่งผลใ ห้ เ กิดการเปลี�ยนแปลงต่อประชาชน
อย่าง มี นัย สํา คัญ (B IG ROCK)



 

 
 
 
 

1 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านการเมือง 



1. การเมือง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. มีชุดความรู้ เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์

2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการส่ือสารท้ัง

ออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนท่ี

3. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยท้ังในระดับภาพรวมของประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ

1. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติ และระดับ

ท้องถ่ิน 

2. ประเทศไทยมีกฎหมายเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามี

ส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะทุกระดับ

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ของ

คนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

3. จัดพ้ืนท่ีเพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ

4. จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม

5. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ ป.ย.ป. เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

6. บูรณาการกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ

7. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสาร

 BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 1. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ

3. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังระดับชาติ

4. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเลือกต้ังระดับท้องถ่ิน

5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง

6. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง

7. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกต้ังข้ันต้นของพรรคการเมือง

 BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป 1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ

2. สร้างวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็น ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนท่ี

4. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

(Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การเสริมสร้างความรู้ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมขุ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธิการ

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแหง่ชาติ

11. สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หนว่ยงานภาคเอกชน

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0101
ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมขุ

สถาบนัพระปกเกล้า

6. ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

8. ส านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

9. ศูนยพ์ัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า 10. สถานโีทรทศันไ์ทยพีบเีอส (Thai PBS)

12. บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มชีดุความรู้ เน้ือหา หลักสูตรการอบรมเพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมขุ ทัง้แบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 64 -ธ.ค 64

การจัดท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข (ออฟไลน์) 
และหลักสูตรการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน ์(e-Learning) เพือ่พัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

ชุดเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็
ประมุขทัง้แบบออนไลนแ์ละออฟไลน ์อาท ิเอกสารเนือ้หาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพือ่เผยแพร่
ความรู้/เอกสารน าเสนอข้อมูล Powerpoint, เทคนคิการสอน, คลิป VDO, เกมส์ความรู้ เปน็ต้น  ทีส่ามารถเข้าถึงทกุ
กลุ่มเปา้หมาย

ต.ค 64 - ธ.ค 64

มชีอ่งทางเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมขุ 
ครอบคลุมชอ่งทางการสื่อสารทัง้ออนไลน์ ออฟไลน์ และระดบัพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

อบรมเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ใหก้บั
ผู้แทนส่ือมวลชน จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพือ่เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข และการเมืองทีสุ่จริต และน าไปสู่การปฏบิติัได้จริง

ม.ค 65 - มิ.ย 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุขผ่านแพลทฟอร์ม
ออนไลนท์กุประเภท อาท ิเว็บไซต์ของสถาบนัพระปกเกล้า , Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านช่องทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้เข้าร่วมด าเนนิการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข ไปด าเนนิการเผยแพร่ใหก้บักลุ่มเปา้หมายหลักและช่องทางทีเ่หมาะสม ได้แก ่ก านนั
ผู้ใหญ่บา้น ผู้น าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ครู อาจารย ์นกัเรียน นสิิต นกัศึกษา ทหาร อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) ภาคเอกชนและประชาชนตามพืน้ทีเ่ปา้หมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน ์e-Learning เพือ่พัฒนา
ประชาธิปไตย

หลักสูตรการเมือง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS1.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X02 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากร
เพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข

วิทยากรเผยแพร่
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข

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

MS2.1

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

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มกีารบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมขุ ไดแ้ก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธิการ (3) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสุข (6) 
ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (8) ศูนย์
พัฒนาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกล้า (9) ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ (10) สถาบนัพัฒนา
องค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบเีอส (Thai PBS) (12) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
(13) กรมประชาสัมพันธ์ (14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ประเมนิสถานการณ์ความเปน็ประชาธิปไตยของประเทศไทยทัง้ในระดบัภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเปา้หมาย

ม.ค 65 - ก.ย 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 
MS2.4 
MS2.5 

MS2.1   MS 2.2   MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0101X03 ผลิตส่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมือง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเปน็ประมุข

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

MS1.2  MS2.2
 MS2.3 และ 

MS2.4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ชุดเคร่ืองมือ
ส่ือสาร (Toolkit) 
เพือ่ส่งเสริม
ความรู้ทาง
การเมืองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 
อาท ิเอกสาร
เนือ้หาหลักสูตร, 
เอกสารน าเสนอ
ข้อมูล 
Powerpoint, 
เทคนคิการสอน, 
คลิป VDO, เกมส์ 
เปน็ต้น ที่
เหมาะสมตาม
กลุ่มเปา้หมาย



แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทกุระดบั

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพฒันำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 6. กรมกำรพฒันำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจัดหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบนัพระปกเกล้ำ 14. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

15. ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพนัธ์

19. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) มีกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน หรือภำคส่วนต่ำง ๆ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) มีกำรส่ือสำร หรือประชำสัมพนัธ์ หรือสร้ำงกำรรับรู้ใหป้ระชำชนทรำบอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ต้องแล้วเสรจ็ในเดือนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสรจ็

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำน ปจัจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมำยที่เปน็อุปสรรคต่อกำรจัดบริกำรสำธำรณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ประเทศไทยมกีฎหมายเก่ียวกับการมสี่วนรว่มของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหป้ระชาชน หรอืภาค
ส่วนตา่ง ๆ เขา้มามสี่วนรว่มในนโยบายสาธารณะทกุระดบั 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

มีกำรทบทวน หรือปรับปรุงข้อกฎหมำย หรือระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรสำธำรณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมาย
ยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

มีช่องทำงเพื่อใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะของหน่วยงำนอย่ำงเสมอภำค ครอบคลุมและเทำ่เทยีม

10. กรมส่งเสริมและพฒันำคุณภำพชีวิตคนพกิำร กระทรวงพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานภาครฐัเปดิโอกาสใหป้ระชาชน หรอืภาคส่วนตา่ง ๆ เขา้มามสี่วนรว่มในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน
ระดบัชาต ิและระดบัทอ้งถ่ิน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี

การขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ดา้นเมือง

BR0102
ประชาชนมสี่วนรว่มในกระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างแทจ้รงิ

MS2 
MS2.1 - 2.2 

MS1.4 MS1 
MS1.1 -1.3 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

1. ส ำนักงำนปลัดส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี

BR0102001 1. กำรจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเปน็
รำงวัลใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่มีกำรบริกำรจัดกำรที่ดี 

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริกำร
สำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

1,000,000,000     โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

BR0102002 2. กำรเสนอร่ำงพระรำชบญัญัติกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ พ.ศ.
 ....

ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ที่
น ำเสนอเข้ำสู่กำร
พจิำรณำของ ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

3,500,800          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

BR0102003 3. กำรยกระดับกำรมีส่วนร่วมในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ

กรอบแนวทำงในกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน
และภำคส่วนต่ำง ๆ ใน
กำรจัดบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

8,727,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 -

2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พฒันำระบบรำชกำร

BR0102004 4. กำรส่งเสริมควำมร่วมมือในกำรเปดิ
ระบบรำชกำร (Open Government
 Partnership : OGP)

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พฒันำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,965,800          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

BR0102005 5. กำรขับเคล่ือนกำรบริหำรรำชกำร
แบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชำชนเปน็
ศูนย์กลำง

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พฒันำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

3,149,800          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102006 6. กำรเปดิใหป้ระชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรพฒันำระบบรำชกำร

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำ
มำมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถ
พฒันำงำนที่สอดคล้อง
ตรงตำมควำมต้องกำร
และควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมี
ภำพลักษณ์ที่ดีในกำร
เปดิระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30 
ก.ย. 65

6,000,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0102007 7. กำรสนับสนุนใหห้น่วยงำนของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคต่อกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรสำธำรณะผ่ำนกลไกกำร
ประเมินผลสัมฤทธิข์องกฎหมำย

กฎหมำยและ
กฎระเบยีบที่เปน็
อุปสรรคต่อกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนใน
กระบวนกำรสำธำรณะ
ได้รับกำรทบทวนและ
แก้ไขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
มหำดไทย

BR0102008 8. โครงกำรประชำคมเข้มแข็งอย่ำง
ยั่งยืน พ.ศ. 2565

หมู่บำ้น ชุมชน ต ำบล 
อ ำเภอ และจังหวัด 
ผ่ำนกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้น ำชุมชน
ในพื้นที่ ในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำหมู่บำ้น 
แผนชุมชน แผนพฒันำ
ต ำบล แผนพฒันำ
อ ำเภอ และแผนพฒันำ
จังหวัด ผ่ำนกลไกกำร
จัดท ำแผนในแต่ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

16,150,200         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102009 9. โครงกำรขับเคล่ือนแผนพฒันำพื้นที่
 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

4,263,600          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -1. บคุลำกรด้ำนกำร
จัดท ำแผนมีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญ และ
ทกัษะด้ำนกำรจัดท ำ
แผนและประสำน
แผนพฒันำพื้นที่ 
ตลอดจนสำมำรถ
เชื่อมโยงแผนงำน/
โครงกำรใหส้อดคล้อง
กับแนวทำงกำรพฒันำ
เชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 2. 
หน่วยงำนในพื้นที่
เปำ้หมำยสำมำรถระบุ
ปญัหำ ข้อบกพร่อง 
และข้อติดขัด (Missing
 Link) เพื่อน ำไปพฒันำ
แนวทำงจัดท ำและ
ประสำนแผนพฒันำใน
ระดับพื้นที่ต้ังแต่
หมู่บำ้น ชุมชน ต ำบล 
ทอ้งถิ่น และอ ำเภอ 3. 
แผนพฒันำในระดับ
พื้นที่ต้ังแต่หมู่บำ้น 
ชุมชน ต ำบล ทอ้งถิ่น 
และอ ำเภอ มีกำร
ยกระดับคุณภำพแผน
ใหม้ีลักษณะเปน็แผน
เดียว (One Plan)



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

5. สถำบนัพระปกเกล้ำ BR0102010 10. โครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำ 
ประจ ำป ี2564

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
พฒันำกำรด ำเนินงำน
โดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงสันติสุข
สมำนฉันท ์และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,399,425          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102011 11. โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมทอ้งถิ่น

ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินโครงกำรเพื่อ
แก้ไขปญัหำในพื้นที่
โดยกลุ่มเปำ้หมำย 
(Local Solution) (10 
เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,900,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102012 12. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธิเสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

323,950             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
กฎหมำย สิทธิ เสรีภำพ
 และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พทุธศักรำช 2560 
2. สร้ำงตัวแบบกำร
เรียนรู้ทำงกฎหมำย 
สิทธิเสรีภำพ และกำรมี
ส่วนร่วม ตำม
รัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พทุธศักรำช 2560
3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
สิทธิ เสรีภำพ และกำร
มีส่วนร่วม ในประเด็น
ตำมรัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย 
พทุธศักรำช 2560 ที่
เปน็ประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

BR0102013 13. โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้
ถัง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกิด
ส ำนึกควำมเปน็พลเมือง
 มีจิตสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน 
สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี 
และเปน็ต้นแบบใหแ้ก่
หน่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

420,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102014 14. โครงกำรรำงวัลพระปกเกล้ำ
ทองค ำและรำงวัลพระปกเกล้ำ 
ประจ ำป ี2565

เพื่อส่งเสริมใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
พฒันำกำรด ำเนินงำน
โดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำม
โปร่งใสและกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน กำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน และกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,000,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102015 15. โครงกำรเยำวชนสร้ำงสรรค์
นวัตกรรมทอ้งถิ่น

1. เพื่อเปน็กำรส่งเสริม
จิตสำธำรณะและควำม
เปน็พลเมืองในกลุ่ม
เยำวชน
2. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ำย
กำรท ำงำนร่วมกัน
ระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
และกลุ่มเยำวชนในพื้นที่

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,300,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102016 16. โครงกำรพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้
ถัง ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

1. เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
2. เพื่อใหป้ระชำชนเกิด
ส ำนึกควำมเปน็พลเมือง
 มีจิตสำธำรณะ 
3. เพื่อใหอ้งค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยั่งยืน 
สร้ำงส่ิงแวดล้อมที่ดี 
และเปน็ต้นแบบใหแ้ก่
หน่วยงำนอื่น

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

700,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

BR0102017 17. โครงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ทำงด้ำนสิทธิเสรีภำพกำรมีส่วนร่วม
และกฎหมำยแก่ภำคประชำชน 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2565

1. วิเครำะหข์้อจ ำกัดใน
กำรเข้ำถึงกระบวนกำร
นโยบำยด้ำน
ส่ิงแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพื้นที่ศึกษำ
2. สังเครำะหข์้อเสนอ
กำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของภำค
ประชำชนในนโยบำย
ส่ิงแวดล้อมของพื้นที่
กรณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

359,000             เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102018 18. โครงกำรกำรน ำหลักธรรมำภบิำล
มำใช้ในกำรพฒันำคุณภำพสังคมอย่ำง
ยั่งยืนหลังวิกฤต โควิด-19

มีแนวทำงกำรพฒันำ
คุณภำพสังคม ภำยใต้
แนวคิดหลักธรรมำภิ
บำล หลังวิกฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000          เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.2 -

BR0102019 19. โครงกำรส ำรวจควำมเชื่อมั่น 
ควำมพงึพอใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ  
และกำรยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000          เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102020 20. โครงกำรแนวทำงกำรจัดท ำแผน
งบประมำณที่ค ำนึงถึงควำมเสมอภำค
ระหว่ำงเพศและวัยด้วยกระบวนกำร
มีส่วนร่วม (Planning Model for 
Gender and Age Responsive 
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เร่ือง
กำรจัดท ำงบประมำณ
ที่ค ำนึงถึงควำมเสมอ
ภำคระหว่ำงเพศและ
วัยด้วยกระบวนกำรมี
ส่วนร่วม (Gender and
 Age Responsive 
Participatory 
Budgeting: GRPB) 
ไปสู่กำรปฏบิติัที่เปน็
รูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

184,800             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเหน็และระดับควำม
พงึพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ 2. เพื่อ
ได้ข้อมูลผลกำรส ำรวจ
ส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับ
กำรใหบ้ริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน 
(People’s Audit) 3. 
เพื่อน ำเสนอควำม
คิดเหน็ของประชำชน
ต่อผู้เกี่ยวข้องส ำหรับ
น ำไปใช้พฒันำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

BR0102021 21. โครงกำรศึกษำควำมเชื่อมั่น 
ควำมพงึพอใจต่อหน่วยงำนต่ำง ๆ 
และกำรยกระดับกำรบริกำรสำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

2,000,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102022 22. โครงกำรแนวทำงกำรเสริมสร้ำง
ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ 
กรณีศึกษำกำรประยุกต์ใช้ GRB กับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (A guide
 for strengthening gender 
equality: a case study of 
applying gender responsive 
budgeting implementation to 
local government)

1. พฒันำต่อยอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรจัดสรร
งบประมำณที่ค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ (GRB) ไปสู่กำร
ปฏบิติั
2. เสริมสร้ำงศักยภำพ
ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นมีทกัษะกำร
จัดท ำงบประมำณและ
แผนพฒันำที่ค ำนึงถึง
ควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ เพื่อลดควำม
เหล่ือมล้ ำและสร้ำง
ควำมเปน็ธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

- เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102023 23. โครงกำรนวัตกรรมชุมชนเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและลดควำม
เหล่ือมล้ ำ เพื่อบรรลุเปำ้หมำยกำร
พฒันำที่ยั่งยืน หลังวิกฤติกำรณ์ 
COVID-19

ผลักดันใหชุ้มชนพฒันำ
ควำมเข้มแข็งและลด
ควำมเหล่ือมล้ ำโดยกำร
ใช้นวัตกรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

500,000             เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

6. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำร
พฒันำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์

BR0102024 24. โครงกำรจัดท ำข้อเสนอเชิง
นโยบำยและนวัตกรรมทำงสังคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำย
ด้ำนกำรพฒันำระบบ
สวัสดิกำรและ
นวัตกรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,654,400          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

1. เพื่อทรำบควำม
คิดเหน็และระดับควำม
พงึพอใจของประชำชน
ต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของ
หน่วยงำนต่ำงๆ
2. เพื่อได้ข้อมูลผลกำร
ส ำรวจส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับ
กำรใหบ้ริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน  
(People’s Audit)
3. เพื่อน ำเสนอควำม
คิดเหน็ของประชำชน
ต่อผู้เกี่ยวข้องส ำหรับ
น ำไปใช้พฒันำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะให้
มีคุณภำพ และ
สนองตอบต่อควำม
ต้องกำรของประชำชน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

7. กรมกำรพฒันำชุมชน 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102025 25. โครงกำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพฒันำต ำบล

มีกำรบรูณำกำรจัดท ำ
แผนพฒันำต ำบล 
จ ำนวน 7,036 ต ำบล 
(ด ำเนินกำรไตรมำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

39,405,600         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 ,MS2.2 -

8. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
แรงงำน

BR0102026 26. โครงกำรสนับสนุนและสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต “ดวงตำแรงงำน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับ
กำรปลูกฝังค่ำนิยมไม่
ทนทจุริตและร่วมเปน็
เครือข่ำยเฝ้ำระวังกำร
ทจุริตในระดับพื้นที่ 
และสำมำรถถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้รับเพื่อ
ปอ้งกันกำรทจุริตใน
ระดับพื้นที่ต่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,785,600          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

9. กรมกำรปกครอง 
กระทรวงมหำดไทย

BR0102027 27. กำรจัดท ำแผนและประสำน
แผนพฒันำพื้นที่ในระดับอ ำเภอและ
ต ำบล

กำรใช้กลไกของ
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอ 
(กบอ.) คณะกรรมกำร
หมู่บำ้น เปน็กลไกใน
กำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

10. ส ำนักงำนกิจกำรยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม

BR0102028 28. โครงกำรจัดจ้ำงที่ปรึกษำเพื่อ
จัดท ำ (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ ฉบบัที่ 4 
 (พ.ศ. 2566 – 2569)

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรม
แหง่ชำติ ฉบบัที่ 4 (พ.ศ.
 2566 – 2569) เปน็
แนวทำงกำรบริหำร
และพฒันำ
กระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกล โดย
ค ำนึงถึงประชำชนและ
ผลประโยชน์ของกำร
พฒันำประเทศเปน็
ส ำคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,625,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

11. กรมส่งเสริมและพฒันำ
คุณภำพชีวิตคนพกิำร 
กระทรวงกำรพฒันำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์

BR0102029 29. กำรจัดท ำแผนงำนสมัชชำ
เครือข่ำยคนพกิำรระดับชำติ

คนพกิำร องค์กรคน
พกิำร หน่วยงำนภำครัฐ
 หน่วยงำนภำคเอกชน
 / ผลผลิต : ประเด็น
สมัชชำเครือข่ำยคน
พกิำรระดับชำติที่จะ
น ำมำขับเคล่ือนเชิง
นโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพฒันำ
คุณภำพชีวิตคน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,500,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

12. ส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติ BR0102030 30. โครงกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนต่อกำรบริหำรงำนของ
รัฐบำล พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ
 เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102031 31. โครงกำรส ำรวจควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วมตำม
มำตรกำรปฏรูิปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ
 เพื่อใช้ประกอบกำร
วำงแผนและตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 ยังไม่สำมำรถระบไุด้ เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

13. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ

BR0102032 32. โครงกำร STRONG-จิตพอเพยีง
ต้ำนทจุริต ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

1. พื้นที่ด ำเนินกำร
ส ำรวจ จับตำมอง และ
แจ้งเบำะแส อย่ำงน้อย
จังหวัดละ 3 อ ำเภอ 
รวมไม่น้อยกว่ำ 231 
อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนที่
เข้ำร่วมโครงกำรไม่
น้อยกว่ำ 11,995 คน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

28,237,100         โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.2 -

15. กรมประชำสัมพนัธ์ BR0102034 34. โครงกำรประชำสัมพนัธ์สร้ำงกำร
มีส่วนร่วมกำรเมืองกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตย อันมี
พระมหำกษตัริย์ทรงเปน็ประมุข

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพฒันำ
ประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จ ำนวน 647
 คร้ัง (ตอน/สปอต/
คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,000,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

MS1.4 -14. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกันและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ

BR0102033 33. โครงกำรขับเคล่ือนกำรรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ.2560 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

2,000,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

1.  เพื่อด ำเนินกำรให้
เปน็ไปตำมรัฐธรรมนูญ
แหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ที่บญัญัติ
ให ้“รัฐต้องส่งเสริมและ
ใหค้วำมรู้แก่ประชำชน
ถึงอันตรำยที่เกิดจำก
กำรทจุริตและประพฤติ
มิชอบทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน  และจัดให้
มีมำตรกำรและกลไกที่
มีประสิทธิภำพเพื่อ
ปอ้งกันและขจัดกำร
ทจุริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำง
เข้มงวด รวมทั้งกลไก
ในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกัน
เพื่อมีส่วนร่วม ในกำร
รณรงค์ใหค้วำมรู้ 
ต่อต้ำน หรือชี้เบำะแส
โดยได้รับควำมคุ้มครอง
จำกรัฐตำมที่กฎหมำย
บญัญัติ”
2. เพื่อใหห้น่วยงำน
ภำครัฐและภำคประชำ
สังคมเกิดควำมรู้ควำม
เข้ำใจและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทจุริตทกุ
รูปแบบ ตลอดจนร่วม
เฝ้ำระวังและแจ้ง
เบำะแสกรณีพบเหน็
กำรกระท ำอันอำจจะ
ก่อใหเ้กิดกำรทจุริตใน
ภำครัฐ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

BR0102035 35. โครงกำรประชำสัมพนัธ์กำร
พฒันำประสิทธิภำพภำครัฐยุคใหม่

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำร
กำรพฒันำ
ประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ที่เผยแพร่สู่
สำธำรณะ จ ำนวน 538
 คร้ัง (ตอน/สปอต/
คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

3,756,000          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.4 -

16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102036 36. กำรพฒันำเครือข่ำยผู้น ำ
อำสำสมัครคุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพฒันำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,350,000          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102037 37. กำรสร้ำงควำมเสมอภำคและ
ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงสิทธิผู้บริโภค
เพื่อใหเ้กิดควำมเทำ่เทยีม

ส่งเสริมและพฒันำ
ศักยภำพใหป้ระชำชน
เกิดกำรร่วมกลุ่มและมี
ส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนคุ้มครอง
ผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

5,614,500          เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.3 -

BR0102038 38. กำรบริหำรจัดกำรส่ือโซเซียล
มีเดียและส่ือออนไลน์ ด้วย
แพลตฟอร์มข้อมูลกำรคุ้มครอง
ผู้บริโภค ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(OCPB Connect Social)

พฒันำดิจิทลั
แพลตฟอร์ม (OCPB 
Connect Social) เพื่อ
ใช้เปน็เคร่ืองมือในกำร
ส่ือสำรกับประชำชน
ผ่ำนส่ือโซเชียลมีเดีย
และส่ือออนไลน์ ของ 
สคบ.

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

17. กรมทำงหลวงชนบท 
กระทรวงคมนำคม

BR0102039 39. กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในโครงกำรก่อสร้ำงขนำด
ใหญ่ที่มีผลกระทบกับควำมเปน็อยู่
ของประชำชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในโครงกำร
ก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้มี
ส่วนร่วมและรับรู้แนว
ทำงกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

18. กรมส่งเสริมกำรปกครอง
ทอ้งถิ่น กระทรวงมหำดไทย

BR0102040 40. โครงกำรอำสำสมัครบริบำล
ทอ้งถิ่นเพื่อดุแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพงิ

กระตุ้นกำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพื้นที,่เพิ่ม
อำชีพนักบริบำลขึ้นใน
พื้นที,่ใหผู้้สูงอำยุที่มี
ภำวะพึ่งได้รับกำรดูแล
ที่ดีในทกุๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,080,586,000     เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1.3 -

BR0102041 41. โครงกำรส่งกำรบริหำรจัดกำร
ขยะมูลฝอยขององค์ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธิภำพด้ำน
ส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

8,543,200          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

19. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำน กระทรวงแรงงำน

BR0102042 42. โครงกำรรับและพจิำรณำวินิจฉัย
ค ำร้อง (ตำมมำตรำ 123)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

800,000             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

BR0102043 43. โครงกำรกำรด ำเนินกำรใหส้ถำน
ประกอบกิจกำรที่มีลูกจ้ำงต้ังแต่ 10 
คนขึ้นไป รำยงำนสภำพกำรจ้ำงและ
สภำพกำรท ำงำน (ตำมมำตรำ 115/1)
 (คร.11)

เพื่อใหก้ำรใช้กฎหมำย
คุ้มครองแรงงำนมี
ประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมแรงงำนที่มี
อยู่ทั้งหมด จึง
ก ำหนดใหน้ำยจ้ำงที่มี
ลูกจ้ำงต้ังแต่ ๑๐ คนขึ้น
ไป ยื่นแบบแสดงสภำพ
กำรจ้ำงและสภำพกำร
ท ำงำน โดยใหน้ำยจ้ำง
ส ำรวจตนเองและยื่น
แบบแสดงสภำพกำร
จ้ำงและสภำพกำร
ท ำงำนต่ออธิบดีหรือผู้
ซ่ึงอธิบดีมอบหมำย
ภำยในเดือนมกรำคม
ของทกุปี

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

1,551,600          โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS2.2 -

BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมใหส้ถำน
ประกอบกิจกำรและรัฐวิสำหกิจมีกำร
บริหำรแรงงำนสัมพนัธ์ด้วยระบบทวิ
ภำคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

687,920             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ใหค้ ำปรึกษำ
 แนะน ำ และติดตำมเฝ้ำระวังปญัหำ
ควำมขัดแย้งในสถำนประกอบกิจกำร

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

90,500               โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102046 46. กิจกรรมส่งเสริมระบบแรงงำน
สัมพนัธ์แบบหุ้นส่วนด้วยรูปแบบ 
(Model) ที่เหมำะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรับบริกำร

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

197,320             โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.3 -

20. กรมกำรจัดหำงำน 
กระทรวงแรงงำน

BR0102047 47. โครงกำรพฒันำระบบดิจิทลั
แหล่งบริกำรจัดหำงำนอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรใหบ้ริกำร
จัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

12,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 -

BR0102048 48. โครงกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

ส่ือสำรกับประชำชนใน
ด้ำนข้อมูลข่ำวสำร
ตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

- โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS1.4 -

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ดูแลใหก้ำรคุ้มครอง
แรงงำนในกรณี
นำยจ้ำงฝ่ำฝืน หรือไม่
ปฏบิติัตำมกฎหมำย
เกี่ยวกับสิทธิที่ลูกจ้ำง
ได้รับเงิน อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด กฎหมำยจึง
ก ำหนดรับรองสิทธิของ
ลูกจ้ำง ที่ประสงค์จะให้
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ด ำเนินกำรบงัคับตำม
สิทธิของตน โดยมี
กรอบของกฎหมำย
บญัญัติไว้เพื่อคุ้มครอง
สิทธิ ของลูกจ้ำงที่จะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำร
ท ำงำนหรือเงินอื่นใด
ตำมสิทธิของตนที่พงึ
ได้รับตำม
พระรำชบญัญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 
2541 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบันพระปกเกล้ำ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉนัท์ของคนในชาติ

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) จดัเวทีเสวนำแลกเปล่ียนมมุมองและเสนอขอ้คิดเหน็ต่อแนวทำงในกำรสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง

เป้ำหมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)
เป้ำหมำยยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)

1. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0103
ประชาชนมีความปรองดองสมานฉนัท์และความขดัแยง้ทางการเมืองในสงัคมไทยลดลง

ส านักงานขบัเคลือ่นการปฏริูปประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - มี.ค. 64 

มีชดุความรู้ และขอ้มูลเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความขดัแยง้และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

รวบรวมขอ้เสนอแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดองจำกทุกช่องทำงทีเ่ปิดโอกำสใหทุ้กภำคส่วนเขำ้มำมส่ีวนร่วมในกำรเสนอ
ควำมเหน็

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

ศึกษำควำมเป็นมำ สภำพปัญหำ และรำกเง้ำของปัญหำทีก่อ่ใหเ้กดิควำมขดัแยง้ขึน้ในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษำงำนวิจยัและกรณีศึกษำทัง้ไทยและต่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัประสบกำรณกำรแกปญหำควำมขดัแยงและกำรสรำง
ควำมปรองดอง

เม.ย. - ก.ย. 64

จดัพ้ืนทีเ่พ่ือเปิดโอกาสให้ทุกภาคสว่นทัง้สว่นกลางและสว่นภมูิภาคมีสว่นร่วมในการหาแนวทางการสร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มชี่องทำงออนไลน์เพือ่เปิดโอกำสใหป้ระชำชนร่วมเสนอแนวทำงและควำมคิดเหน็ต่อกำรสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

จดัท าขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ของประชาชนและขจดัความขดัแยง้ทางการเมืองในสงัคม มิ.ย. 65 - ส.ค. 65

วิเครำะห ์กล่ันกรอง และประมวลผลขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรสร้ำงควำมปรองดอง ม.ิย. 65 - ส.ค. 65
จดัท ำรำยงำนขอ้เสนอในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉนัท์ของประชำชนและขจดัควำมขดัแยง้ทำงกำรเมอืงในสังคม 
พร้อมแนวทำงกำรบูรณำกำรควำมร่วมมอืกบัทุกภำคส่วน

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ฯ เสนอตอ่คณะกรรมการ ป.ย.ป. เพ่ือเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี
ตอ่ไป

ก.ย. 65

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

แจง้มติคณะรัฐมนตรีใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งทรำบเพือ่สร้ำงควำมร่วมมอืระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

บูรณำกำรควำมร่วมมอืกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งในกำรด ำเนินกำรสร้ำงควำมปรองดองตำมมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่7.1 (MS7.1)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่7.2 (MS7.2)

เป้ำหมำยยอ่ยที ่7.3 (MS7.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนขบัเคล่ือนกำรปฏรูิป
ประเทศ ยทุธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพือ่ใหเ้กดิ   
  ควำมสำมคัคีปรองดองของคนใน
ชำติ

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

65

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

(1) ได้ขอ้เสนอทีร่ะบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำร
สร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉนัท์ของ
ประชำชน
2) ประชำชนมคีวำม
ต่ืนตัวต่อกำรสร้ำง
ควำมสำมคัคี
ปรองดองเกดิ
บรรยำกำศแหง่กำร
ปรองดองผ่ำนกำรมี
ส่วนร่วมทุกฝ่ำย
ควำมขดัแยง้ใน
สังคมไทยลดลง
เพือ่ใหสั้งคมและ
ประชำชนไทยเกดิ
ควำมสมำนฉนัท์
ปรองดองอยำ่งยัง่ยนื

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ประชาสมัพันธ์ขอ้เสนอแนะและชดุความรู้ฯ เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้ครอบคลมุทุกชอ่งทางการสือ่สาร พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนวิทยกุระจำยเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชำสัมพันธ์ผ่ำนโทรทัศน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS1 
MS3 

MS3.1  
MS3.2  

MS2.1  
MS2.2  

MS2 MS4 

MS4.2  
MS4.1  

MS4.3  MS5 

MS6.1 
MS6.2 MS7.1 

MS7.2 
MS7.3 MS6 

MS7 



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

การสง่เสริมการพัฒนาพรรคการเมือง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดบั

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

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3) พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ ของนักการเมอืง และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในทางการเมอืง

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

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

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)
เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1) การมส่ีวนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1) ช่องทางการเขา้มามส่ีวนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2) เทคโนโลยสีารสนเทศ
เป้าหมายยอ่ยที ่6.3 (MS6.3) การเพิม่สมาชิกพรรคการเมอืง
เป้าหมายยอ่ยที ่6.4 (MS6.4) การเพิม่สาขาพรรคการเมอืง
เป้าหมายยอ่ยที ่6.5 (MS6.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที ่7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังขัน้ต้นของพรรคการเมอืง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0104
พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชน สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้มีกระบวนการการคัดเลอืกผู้มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยส์จุริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเขา้มาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทีป่ระชาชนมีสว่นร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตัง้

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

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

รูปแบบการส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวัย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมอืง และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในทางการเมอืง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
หลักธรรมาภบิาล ของนักการเมอืง และบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในทางการเมอืง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

การตรวจสอบการบริหารจดัการ/การท างานของพรรคการเมอืงทีม่ปีระสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการเลอืกตัง้ระดบัท้องถ่ิน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ระบบการเลือกต้ังทีม่ปีระสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การตรวจสอบการบริหารจดัการ/การท างานของนักการเมอืงท้องถิน่ทีม่ปีระสิทธิภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การมีสว่นร่วมของพรรคการเมืองและการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

การเพิม่ตัวแทนพรรคการเมอืงประจ าจงัหวัด ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การเร่งรัดให้เกิดการเลอืกตัง้ขัน้ตน้ของพรรคการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และ

สิน้สดุโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุ้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X01 1. โครงการเสริมสร้างเครือขา่ยด าเนินการ
ตามค่านิยมและวัฒนธรรมการเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมอืงดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 34,285,500     โครงการที่
ได้รับจดัสรร

ตาม พรบ. 64

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมอืง

เครือขา่ยรณรงค์ความเป็น
พลเมอืงดีวิถปีระชาธิปไตย
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ

ธ.ค. 64 - ส.ค. 
65

14,706,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X02  2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนพรรค
การเมอืงใหเ้ขม้แขง็ เป็นพรรคการเมอืงของ
ประชาชนและมวีัฒนธรรมการเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ

พรรคการเมอืงเขม้แขง็ 
เป็นพรรคการเมอืงของ
ประชาชนและมวีัฒนธรรม
การเมอืงในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ

ม.ค. 64 - ก.ย. 
64

28,291,000     เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืงอยา่งสร้างสรรค์

ช่องทางการมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืงอยา่งสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

9,300,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมอืง

ช่องทางการมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืงอยา่งสร้างสรรค์

ม.ีค. 65 - ก.ค. 
65

4,000,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X04 4. โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมทางการ
เมอืง

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก
กจิกรรมของกองทุนเพือ่
พัฒนาการเมอืง ประจ าปี 
2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

12,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมอืง

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 MS2 MS3 MS4 MS5 MS6 MS7 MS1 MS2 MS3 MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และ

สิน้สดุโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุ้านที่

เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X05 5. โครงการศูนยส่์งเสริมและพัฒนา
ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ การมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืง และการมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การเลือกต้ัง

ต.ค. 63 - ม.ิย. 
64

8,757,500      โครงการที่
ได้รับจดัสรร

ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมอืง

ประชาชนเหน็ความส าคัญ
และคุณค่าของการเป็น
พลเมอืงดีในระบอบ
ประชาธิปไตย/หมูบ่้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไมซ้ื่อสิทธิ
ขายเสียง (หมูบ่้านพลเมอืง
ดีวิถปีระชาธิปไตย) ท าให้
การเลือกต้ังเกดิความสุจริต 
โปร่งใสและเทีย่งธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

281,186,000   เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X06 6. โครงการเผยแพร่อดุมการณ์และค่านิยม
ประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอยา่งทีดี่ 
(Architype)

ประชาสัมพันธ์ขา่วสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

141,240         เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมอืง

เครือขา่ยพลเมอืงใน
สถานศึกษา มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย 
วัฒนธรรมการเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ และการเป็น
พลเมอืงคุณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

15,616,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X07 7. โครงการจดัการความรู้กระบวนการ
เลือกต้ังไทยใหเ้ป็นระบบการเลือกต้ังทีดี่

1) พัฒนาบุคลากรของ
พรรคการเมอืง (หลักสูตร 
พตส. 13) 2) เสริมสร้าง
ความรู้เกีย่วกบัการเงินและ
บัญชีของพรรคการเมอืง

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

21,295,700     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X08 8. โครงการใหค้วามรู้การจดัการเลือกต้ัง
ขัน้ต้น (primary election) ของพรรค
การเมอืง

วิธีการสรรหาผู้สมคัรรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมอืง

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

7,421,700      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมอืง

วิธีการสรรหาผู้สมคัรรับ
เลือกต้ังของพรรคการเมอืง

ม.ค. 65 - ก.ย. 
65

7,421,700      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS5.1-MS5.2
  และ MS7.1

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X09 9. โครงการพลเมอืงศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 
2) วิทยากรหลัก 
3) วิทยากรขยายผล

ธ.ค. 63 - ม.ิย. 64 4,180,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมอืง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และ

สิน้สดุโครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 

1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปู

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุ้านที่

เก่ียวข้อง

ประชาชนมส่ีวนร่วม
ทางการเมอืง และมี
จติส านึกความเป็นพลเมอืง
ดีวิถปีระชาธิปไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 18,220,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X10 10. โครงการสร้างจติส านึกพลเมอืงดีวิถี
ประชาธิปไตย

ประชาชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ ปฏบิัติตนตามหลัก
ความเป็นพลเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมอืงและ
การเลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์
 รวมทัง้เป็นแบบอยา่งทีดี่
ของการน าวิถปีระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต.ค. 63 - ก.ย. 
64

51,388,600     โครงการที่
ได้รับจดัสรร

ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมอืง

ประชาชนมคีวามรู้ความ
เขา้ใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ ปฏบิัติตนตามหลัก
ความเป็นพลเมอืงใน
ระบอบประชาธิปไตย มี
ส่วนร่วมทางการเมอืงและ
การเลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์
 รวมทัง้เป็นแบบอยา่งทีดี่
ของการน าวิถปีระชาธิปไตย
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน

ต.ค. 64 - ก.ย. 
65

69,603,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2
 

MS3.1-MS3.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมอืง

ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกต้ัง

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมส่ือสารและ
ใหบ้ริการขา่วสารด้านการขบัเคล่ือนวิถี
ประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มลู 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุทีถ่กูต้อง และมส่ีวน
ร่วมทางการเมอืงมากขึน้

ต.ค. 63 - ม.ค. 
64

1,600,000      เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมอืง

ประชาชนได้รับส่ือ ขอ้มลู 
ขา่วสารด้านการขบัเคล่ือน
วิถปีระชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมขุทีถ่กูต้อง และมส่ีวน
ร่วมทางการเมอืงมากขึน้

ม.ค. 65 - ก.ค. 
65

3,325,000      เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี

 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมอืง

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

3. ส านกังานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนยพ์ัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบนัพระปกเกล้า

6. สถานโีทรทศันไ์ทยพีบเีอส (Thai PBS)

8. บริษัท อสมท จ ากดั (มหาชน)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การเมือง

BR0105
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญตัง้อยูบ่นพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปร่งใสและมกีารประเมนิผบกระทบของร่างรัฐธรรมนูญ
อยา่งครอบคลุม

สถาบนัพระปกเกล้า

5. สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

7. กรมประชาสัมพันธ์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มชีดุความรู้ โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ เม.ย 64 - ม.ีค 65

สร้างวิทยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ม.ิย 65

การจัดท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่รับฟังความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู

ม.ค 64 - ก.ย 64

การจัดอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพือ่รับฟังความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนญู

เม.ย 65 - มิ.ย 65

ผลักดนัการเผยแพร่ขอ้เสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคส่วน
ตา่ง ๆ เขา้มามสี่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุกชอ่งทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทศัน ์โครงสร้าง เนือ้หา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนญู และเผยแพร่ผ่านช่องทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลนท์กุประเภท ส่ือมวลชน และช่องทางทีเ่หมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เครือข่ายผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนญู) จัดกระบวนการเพือ่รับฟังความคิดเหน็เกีย่วกบัโครงสร้าง เนือ้หา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนญู

เม.ย 65 - ธ.ค 65

มกีารบรูณาการท างานร่วมกับหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ม.ค 64 - ธ.ค 65

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

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



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x01 โครงการวิจัยออกแบบและจัดท า
ชุดความรู้ส าหรับการยกร่าง
รัฐธรรมนญู

 โครงสร้าง เนือ้หา
 บทบาทส าคัญ
ของรัฐธรรมนญู

เม.ย 64 - ธ.ค 64 7,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x02 โครงการวิจัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู

เม.ย 64 - ธ.ค 64 3,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105x03 ผลิตชุดความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนญูเพือ่การปฏรูิปประเทศ

ชุดความรู้ส าหรับ
การร่าง

รัฐธรรมนญูเพือ่
การปฏรูิปประเทศ

ต.ค 64 - มี.ค 65 1,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X04 ผลิตส่ือการปรับปรุงโครงสร้างและ
เนือ้หาของรัฐธรรมนญูเพือ่การ
ปฏรูิป

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดี
ทศัน ์เพือ่เผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู/ชุด
คู่มืออบรม
วิทยากร
กระบวนการรับ
ฟังความคิดเหน็
เกีย่วกบั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู

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

MS3.1

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X05 จัดเวทรัีบฟังความเหน็การปรับปรุง
โครงสร้างและเนือ้หาของ
รัฐธรรมนญูเพือ่การปฏรูิป

ความคิดเหน็และ
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบั
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนญู 
โครงสร้าง เนือ้หา
ของรัฐธรรมนญู
เพือ่การปฏรูิป

ต.ค 64 - ก.ย 65 2,892,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.1 และ 
MS3.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS1 MS3.1 MS3.2  

MS3, MS4 
MS2.1 MS2 MS2.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัพระปกเกล้า BR0105X06 อบรมวิทยากรกระบวนการรับฟัง
ความเหน็
การปรับปรุงโครงสร้างและเนือ้หา
ของรัฐธรรมนญูเพือ่การปฏรูิป

วิทยากร
กระบวนการเพือ่
รับฟังความ
คิดเหน็ฯ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,529,500         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



 
 
 
 

 
 

2 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 



2. การบริหารราชการแผ่นดิน
 BR0201 ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่

ระบบดิจิทัล (รวม 124 โครงการ)

1. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐท่ีมีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรง

ตามความจ าเป็นท้ังในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน

2. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลท่ีสร้างความเช่ือม่ัน ความไว้วางใจ และการยอมรับ

ระหว่างกันท่ีซ่ึงตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมี

รายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเท่ียว และ (5) ด้านการตลาด

และการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่ (Startups)

3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปล่ียนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ท่ี

แปรเปล่ียนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพ่ือประชาชนและขับเคล่ือนโดยความต้องการและการมีส่วน

ร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง 

4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเช่ือม่ันและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ

 BR0202 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น

คล่องตัวและเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์

1.มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

ระดับกรม และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะข้ันตอนปฏิบัติและข้ันตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ 

อ.ก.พ.ร.

2. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบียบท่ีสามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ

บริหารราชการในสภาวการณ์ท่ีมีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization

3. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและ

ความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

4. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐท่ีมีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมท้ังมี

หน่วยงานน าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต

5. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีต้ัง (Work From Anywhere)ท่ีรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ

ลักษณะงานขององค์กร

6. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

 BR0203 ปรับเปล่ียนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ สู่ระบบเปิด

เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่าง

คล่องตัวตามหลักคุณธรรม

1. มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล

2. มีการศึกษาบทบาทหน้าท่ีและความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า 

3. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

4. มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐท้ังหมด

5. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐท่ีสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน สับเปล่ียน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานท่ีหน่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจุบุคคลท่ีมีความช านาญสูงจากนอก

ระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

7. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

8. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท างานภายใต้ภาวะวิถีชีวิตใหม่ 

9. มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

 BR0204 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี โดย

การมีส่วนร่วมของประชาชน

1. มีกลไกการท างานท่ีบูรณาการ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 

2. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูง

 BR0205 ขจัดอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน

เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต

1. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน

2. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตัว โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบท่ี

มุ่งผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์

3. เช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

4. ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

5. เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดจิิทัล

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

 2. ภาครัฐมดีจิิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดจิิทัล รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ ่
(Big data)  ส าหรับการตดัสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตามประเมนิผลบนระบบ
นิเวศดา้นดจิิทัลทีส่ร้างความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันทีซ่ึ่งตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐาน
ของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละมงีานท า 
(2) ดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดา้นเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ดา้นการท่องเทีย่ว และ (5) ดา้น
การตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชมุชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ
ธุรกิจทีเ่กิดขึน้ใหม ่(Startups)

ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / ส านกังานปลัดกระทรวงพาณิชย ์/ ส านกังานปลัดกระทรวงแรงงาน / ส านกังานปลัดกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา / 
ส านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี / ส านกังานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์/ ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ / ส านกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย /ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา / ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร / ส านกังานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ / ส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ / ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน/ ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ / ส านกังานคณะกรรมการการรักษาความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ / กรมการจัดหางาน / กรมการทอ่งเทีย่ว / กรมการค้าต่างประเทศ / กรมการปกครอง / กรมสรรพากร / กรมประชาสัมพันธ์ / 
ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ / ส านกังานสถิติแหง่ชาติ / ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั / ส านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ / ส านกังบประมาณ / ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) /ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ / ศูนยเ์ทคโนโลยี
อิเล็กทรอนกิส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ / การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย / สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) /  บริษัท โทรคมนาคมแหง่ชาติ จ ากดั 
(มหาชน) /  และ หนว่ยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนไดร้ับการดแูล เขา้ถึง และไดร้ับบริการรวมถึงขอ้มลูดจิิทัลส าคัญของภาครัฐทีม่คุีณภาพ โดยสะดวก 
รวดเร็ว เสียค่าใชจ้่ายน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทัง้ในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเร่งดว่น

ก.ย.-65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0201
1. ประชาชนไดร้ับการดแูล เขา้ถึง และไดร้ับบริการรวมถึงขอ้มลูดจิิทัลส าคัญของภาครัฐทีม่คุีณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใชจ้่ายน้อย และตรงตาม
ความจ าเปน็ทัง้ในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเร่งดว่น
2. ภาครัฐมดีจิิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดจิิทัล รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ ่ (Big data)  ส าหรับการตดัสินใจ การ
บริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตามประเมนิผลบนระบบนิเวศดา้นดจิิทัลทีส่ร้างความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่
ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละมงีานท า (2) 
ดา้นสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดา้นเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ดา้นการท่องเทีย่ว และ (5) ดา้นการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชมุชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และธุรกิจทีเ่กิดขึน้ใหม ่(Startups)
3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนไดอ้ยา่งคล่องตวัตามบริบทและสภาวการณ์ทีแ่ปรเปลี่ยน
อยา่งรวดเร็วและเปน็พลวัตในยคุชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) เปน็ภาครัฐเพ่ือประชาชนและขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการและการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน
 สังคม ชมุชน และประชาชน อยา่งแท้จริง 
4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มคีวามเชือ่มัน่และไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

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

ก.ย.-65

มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบรูณาการและบริการดิจิทลัภาครัฐ (Government Platform) ทีม่ีคุณภาพบน 
Government cloud service ทีเ่ปดิใหท้กุภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอ านวยความสะดวกประชาชนและ
ผู้รับบริการ อยา่งนอ้ย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

มีการบรูณาการแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชนอ์ยา่งเปน็รูปธรรม
 5 ด้านส าคัญ และเชื่อมต่อกบัศูนย ์PMOC

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3) มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่ปน็อุปสรรค
เปา้หมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4) มีการส่ือสารประชาสัมพันธ์อยา่งต่อเนือ่งและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สพร./ก.พ.ร./สพธอ. BR0201X01 โครงการจัดท า
แนวทาง 
มาตรฐานและ
ข้อเสนอแนะการ
พัฒนารัฐบาล
ดิจิทลั (Digital 
Government 
Transformation)

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่
ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทลั 
1 เร่ือง
- มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์
 แนวทาง แนวปฏบิติั หรือคู่มือ
ส าหรับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 1 
เร่ือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,238,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีโครงสร้างพื นฐานระบบดิจิทลัส าหรับบริการภาครัฐรวมทั งการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการน าเทคโนโลยไีปใช้
ประโยชน์ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มคีวามเชือ่มัน่และไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ ก.ย.-65

มีการส่งเสริมใหเ้กดิระบบนเิวศระบบดิจิทลัทีส่ร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกนั 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 3. ภาครัฐพัฒนาสู่การเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรับเปลี่ยนไดอ้ยา่งคล่องตวั
ตามบริบทและสภาวการณ์ทีแ่ปรเปลี่ยนอยา่งรวดเร็วและเปน็พลวัตในยคุชวีิตวิถีใหม ่ (New Normal) เปน็ภาครัฐ
เพ่ือประชาชนและขบัเคลื่อนโดยความตอ้งการและการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชมุชน และประชาชน 
อยา่งแท้จริง

ก.ย.-65

มีการยกระดับความสามารถหนว่ยงานภาครัฐ รวมทั งมีการพัฒนาขีดความสามารถของบคุลากรภาครัฐเพือ่ไปสู่รัฐบาล
ดิจิทลั

MS1,2,3,4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สสช. BR0201X02 โครงการจัดท า
บญัชีข้อมูลภาครัฐ 
(Government 
Data Catalog)

เพือ่ใหป้ระเทศมีบญัชีข้อมูลทีส่ าคัญ
 จากหนว่ยงานในส่วนกลางระดับ
กรมและส่วนภมูิภาคในระดับ
จังหวัด และลงทะเบยีนในระบบ
บญัชีข้อมูลภาครัฐส าหรับใหบ้ริการ
ข้อมูลแกห่นว่ยงานต่างๆ ในการ
วิเคราะหก์ารก าหนดนโยบายและ
จัดท าแผนงาน / โครงการพัฒนา
ประเทศทกุระดับ

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

งบประมาณป ี
63-64 (เงินเหลือ

จ่ายป ี2563 
จ านวน 20 ล้าน

บาท)
งบประมาณป ี65 
(ของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ 2565
 จ านวน 44.6238 

ล้านบาท)

 64.6238 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สป.สธ. BR0201X03 โครงการบรูณา
การข้อมูลด้าน
สุขภาพกลาง
แหง่ชาติ ให้
ครอบคลุมการใช้
งานในระบบดิจิทลั

บญัชีชุดข้อมูลสารสนเทศสุขภาพ 
(Health Information Standards
 & Data Catalogue)
- กลุ่มโรค NCD 
- ผลตรวจหอ้ง LAB 
- กลุ่มโรคติดต่อรุนแรง
- ระบบบริการปฐมภมูิ

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 1.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สศก. BR0201X04 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัภาครัฐ 
(แผน DG)

ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติ
ต่าง ๆ ครบถ้วนยิง่ขึ น

ม.ค. - ก.ย. 64  41.5900 ล้านบาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

สพร. BR0201X05 โครงการ
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ และ
ส่งเสริมการ
เปดิเผยและใช้
ประโยชนจ์าก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ านวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหนว่ยงานรัฐ มายงัศูนยก์ลาง
ข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 1.1  ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

NECTEC BR0201X06 โครงการวิจัยการ
เพิม่ประสิทธิภาพ
แพลตฟอร์ม
ส าหรับใหบ้ริการ
ข้อมูลเปดิภาครัฐ 
(Open 
Government 
Data Platform: 
Open-D)

เว็บไซต์ศูนยก์ลางข้อมูลเปดิภาครัฐ
ทีไ่ด้รับการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ปจัจุบนัมีการพัฒนาร่วมกบั สพร.  
และหนว่ยงานภาครัฐมีการใช้
ประโยชน ์และจะพัฒนาเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ น

พ.ย. 63 - ธ.ค. 64          3,950,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : 
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทนัสมัย
 และเชื่อมโยงกนั 
กา้วสู่รัฐบาลดิจิทลั

สทนช. BR0201X07 โครงการจัดท า
ระบบวิเคราะห์
เชิงอุตุนยิมวิทยา-
อุทกวิทยาและ
บริการข้อมูลเปดิ
ด้านทรัพยากรน  า

มีระบบบญัชีข้อมูลเปดิทรัพยากร
น  าด้านอุตุนยิมวิทยา-อุทกวิทยา

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.กก.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X08 การยกระดับ
ข้อมูลดิจิทลัเพือ่
การทอ่งเทีย่วและ
บริการของไทยให้
เปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจิทลัทีเ่กีย่วกบั
การทอ่งเทีย่วและบริการของ
ประเทศไทยใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล ตามข้อก าหนด
หรือข้อแนะน าขององค์กรระหว่าง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

        10,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1

สพร. BR0201X09 โครงการพัฒนา
ทกัษะการใช้งาน
นวัตกรรมข้อมูล
ตามแผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลัของ
ประเทศไทย 
(Data 
Innovation for 
Digital 
Government 
Development 
Plan)

(1) มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกบัสถาบนั
นวัตกรรมและธรรมาภบิาลข้อมูล 
1,000 คน
(2) มีจ านวนผู้เข้าถึงช่องทาง
ออนไลน ์(Page View และ/หรือ 
Engagement) 100,000 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,245,800 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1  

กรมการจัดหางาน BR0201X10 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการจัดหา
งาน (Job 
Demand Open 
Platform)

1. เพือ่พัฒนา Job Matching 
Platform รวบรวมความต้องการ
แรงงาน โดยน าเทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการ
เพิม่ประสิทธิภาพในการจับคู่งาน
2. เพือ่พัฒนาระบบการขึ น
ทะเบยีนและรายงานตัว
ผู้ประกนัตนกรณีว่างงานผ่านระบบ
 e-Service 
3. เพือ่พัฒนาระบบการใช้สิทธิ/์รับ
สิทธิ์คนพิการ ผ่านระบบ e-Service
4. เพือ่พัฒนาระบบศูนยบ์ริหาร
จัดการข้อมูลกลางกรมการจัดหา
งาน เพือ่ยกระดับการใหบ้ริการ 
e-Service ของกรมการจัดหางาน
ผ่าน Single Sign on

พ.ค.2563 - พ.ค.
2564

        31,053,400 งบประมาณป ี
2563

MS 2.1

กรมการจัดหางาน BR0201X11 โครงการพัฒนา
ระบบดิจิทลัแหล่ง
บริการจัดหางาน
อิสระ

เพือ่พัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทลั
ใหเ้ปน็แหล่งบริการหางานอาชีพ
อิสระรองรับข้อมูลอาชีพอิสระ
ใหม่ๆ โดยจัดท าเปน็ฐานข้อมูล 
Demand Supply ด้านแรงงาน
นอกระบบเพือ่น าไปสู่การจ้างงาน
และสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพใหแ้กป่ระชาชนมีงานท าถ้วน
หนา้ทกุช่วงวัย (Full 
Employment)

งบประมาณ ป ี
2565

ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ

จัดสรร
งบประมาณป ี

2565

MS 2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.สธ BR0201X12 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มหลัก
ระบบสุขภาพ
แหง่ชาติ 
(National Digital
 Health 
Platform) 
เชื่อมโยงข้อมูลใน
ระบบสุขภาพให้
พร้อมใช้

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพ
แหง่ชาติ (National Digital 
Health Platform) ของประเทศ
ไทย

2564 - 2565  1990.114 ล้าน
บาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สป.สธ BR0201X13 โครงการพัฒนา
ระบบใบรับรอง
แพทย์
อิเล็กทรอนกิส์

ลดโอกาสการปลอมแปลง
ใบรับรองแพทย ์เพิม่ประสิทธิภาพ
ความรวดเร็วในการตรวจสอบ
ใบรับรองแพทยใ์หแ้กห่นว่ยงาน
ต่างๆ เช่น การจัดหางาน กรมการ
ขนส่ง สถานประกอบการ

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สป.สธ BR0201X14 โครงการเพิม่
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U 
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน 
H4U เปน็เคร่ืองมือเข้าถึงและใช้
ประโยชนข์้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบคุคลในความดูแล
ได้ตามความจ าเปน็ตลอดเวลา
อยา่งปลอดภยั

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
MS 2.3

ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สป.สธ BR0201X15 โครงการพัฒนา
ระบบ ERP เพือ่
การบริหารจัดการ
ภายใน
โรงพยาบาล (น า
ร่อง)

ฐานข้อมูลกลางสนบัสนนุระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรในภาค
สุขภาพและสาธารณสุขของประเทศ

2564 - 2565  80 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ
เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สพร. BR0201X16 โครงการพัฒนา
และบริหารจัดการ
ระบบบตัรสุขภาพ 
เพือ่ติดตามและ
ประเมินความ
เส่ียงต่อโรคติดเชื อ
โควิด-19 ในกลุ่ม
นกัเดินทางเข้า – 
ออกประเทศไทย 
(สพร.)

จ านวนระบบบตัรสุขภาพ (Digital 
Health Passport) เพือ่ติดตาม
และประเมินความเส่ียงต่อโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 (ได้รับจัดสรรงบ

กลางปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2563)

        27,187,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สศก. BR0201X17 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง  
(แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบยีน
เกษตรกรกลาง มีข้อมูลทีถู่กต้อง 
ทนัสมัย สามารถใหบ้ริการได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65  10.5174 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS2.1 และ MS2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

DEPA BR0201X18 โครงการส่งเสริม
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ข้อมูล และ
ปญัญาประดิษฐ์
กจิกรรม ส่งเสริม
และพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
เพือ่เกษตรสมัยใหม่

ส่งเสริมการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดิจิทลัใน
กระบวนการผลิตเพือ่ยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรกรรายยอ่ย และ
ผู้ประกอบการธุรกจิเกษตรแปรรูป 
โดยเนน้การส่งเสริมในกลุ่ม
เกษตรกร พืชไร่ พืชสวน ประมง 
ปศุสัตว์  ผู้ประกอบการด้านเกษตร
อาหารและธุรกจิต่อเนือ่ง ด้าน
การเกษตรอุตสาหกรรม และ
เกษตรอาหารแปรรูป

ต.ค. 63 - ก.ย. 64         23,435,700 พรบ. 64 MS 2.1

สป.กก.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X19 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 15,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0201X20 โครงการยกระดับ
ในการก ากบัดูแล
ธุรกจิน าเทีย่วด้วย
ระบบใบส่ังงาน
มัคคุเทศก์

เว็บไซต์ส าหรับการกรอกข้อมลู
รายการ น าเทีย่วแบบออนไลน์
ส าหรับผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเทีย่ว และพัฒนาแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการปฏบิติังานของ 
มัคคุเทศก์

ระยะที ่1 
กมุภาพันธ์ - 
กรกฎาคม 2564

ระยะที ่2 ตุลาคม 
2564 - กนัยายน 
2565

 5,000,000

5,000,000

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565

MS 2.1

ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูล
กลาง (National Tourism 
Centralized Database for 
Services) จากหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลัเพือ่การทอ่งเทีย่วใหม้ี
ความสมบรูณ์ 
เปน็โครงการต่อยอดจากโครงการ
พัฒนา Digital Tourism Platform
 ใหม้ีการใหบ้ริการ  MOTS 
Exchange Service  ทีเ่ชื่อมโยง
ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางเพือ่
บริการข้อมูลด้านการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศ (National Tourism 
Centralized Database for 
Services)  มาใหบ้ริการแบบ
สาธารณะด้วยเทคโนโลย ีAPI/Web
 Service 
         ผลผลิต
        1) โครงสร้างสถาปตัยกรรม
ของระบบ ภายใต้ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเทีย่ว 
        2) โครงสร้างพื นฐานทั งที่
ใหบ้ริการ บริหาร และส ารองข้อมูล
 ทีส่ามารถท างานได้ควบคู่กนัไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.พณ. BR0201X21 ปรับปรุงระบบ
บริการ
อิเล็กทรอนกิส์
ของกระทรวง
พาณิชย ์(MOC 
e-Service) ใน
รูปแบบเบด็เสร็จ 
ณ จุดเดียว 
(Online One 
Stop Service)

ตุลาคม 2563 -
กนัยายน 2564

        13,822,800  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

MS 2.1เปา้หมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนกิส์ของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
e-Service) ในรูปแบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว(Online One
 Stop Service) ซ่ึงประกอบด้วย 
ระบบบญัชีผู้ใช้บริการกลางของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
Account), ระบบใหบ้ริการ
ค าปรึกษาด้าน
การพาณิชยอ์ัจฉริยะ (Chat 
Intelligence), ระบบ MOC 
Business Info. เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าและบริการในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย ์และระบบ MOC
 Statistic (BI) รวบรวมข้อมูลการ
ใช้บริการสถิติการใช้งานของ
ประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยายขีดความสามารถของระบบ
บริการอิเล็กทรอนกิส์ของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบด็เสร็จ
 ณ จุด
เดียว (Online One Stop 
Service) เพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานทกุระดับ
 - เพิม่ความรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ โดยลดขั นตอนและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการซ่ึงประชาชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้บญัชี
เดียว 
(MOC Account)
 - ลดความซ  าซ้อนของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลได้อยา่งรวดเร็ว 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบงาน   
ทีเ่กีย่วข้องในด้านข้อมูลสินค้าและ
บริการ
ต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ส านกังานพาณิชย์
จังหวัดทัว่ประเทศ
 - ยกระดับงานด้านบริการ
ประชาชนด้วย
ระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการ
พาณิชยอ์ัจฉริยะ (Chat 
Intelligence) เพือ่ใหบ้ริการตอบ
ข้อสอบถามด้านการพาณิชยใ์น
รูปแบบอัตโนมัติเพือ่ใหค้ าแนะน า 
ต่าง ๆ แกป่ระชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อยา่งรวดเร็ว 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหนา้ที่
          ของกระทรวงพาณิชย ์
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ      โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Business Intelligence



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.พณ. BR0201X22 พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสินค้า
เกษตรและตลาด
ดิจิทลั เพือ่การ
บริการประชาชน 
(Platform เกษตร
ผลิต พาณิชย์
ตลาด) ผ่าน 
Mobile 
Application และ
 Website

ตุลาคม 2564 -
กนัยายน 2565

        19,745,300 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2565
(อยูร่ะหว่างการ
ด าเนนิการขอ
งบประมาณ)

MS 2.1

เปา้หมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนกิส์ของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
e-Service) ในรูปแบบ
เบด็เสร็จ ณ จุดเดียว(Online One
 Stop Service) ซ่ึงประกอบด้วย 
ระบบบญัชีผู้ใช้บริการกลางของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
Account), ระบบใหบ้ริการ
ค าปรึกษาด้าน
การพาณิชยอ์ัจฉริยะ (Chat 
Intelligence), ระบบ MOC 
Business Info. เชื่อมโยงข้อมูล
สินค้าและบริการในภาพรวมของ
กระทรวงพาณิชย ์และระบบ MOC
 Statistic (BI) รวบรวมข้อมูลการ
ใช้บริการสถิติการใช้งานของ
ประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยายขีดความสามารถของระบบ
บริการอิเล็กทรอนกิส์ของ
กระทรวงพาณิชย ์(MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบด็เสร็จ
 ณ จุด
เดียว (Online One Stop 
Service) เพือ่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้ใช้งานทกุระดับ
 - เพิม่ความรวดเร็วในการเข้าถึง
บริการต่าง ๆ โดยลดขั นตอนและ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการซ่ึงประชาชน 
และผู้ประกอบการสามารถใช้บญัชี
เดียว 
(MOC Account)
 - ลดความซ  าซ้อนของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูลได้อยา่งรวดเร็ว 
โดยเชื่อมโยงข้อมูลกบัระบบงาน   
ทีเ่กีย่วข้องในด้านข้อมูลสินค้าและ
บริการ
ต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสาร
จากเว็บไซต์ส านกังานพาณิชย์
จังหวัดทัว่ประเทศ
 - ยกระดับงานด้านบริการ
ประชาชนด้วย
ระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการ
พาณิชยอ์ัจฉริยะ (Chat 
Intelligence) เพือ่ใหบ้ริการตอบ
ข้อสอบถามด้านการพาณิชยใ์น
รูปแบบอัตโนมัติเพือ่ใหค้ าแนะน า 
ต่าง ๆ แกป่ระชาชนและ
ผู้ประกอบการได้อยา่งรวดเร็ว 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหนา้ที่
          ของกระทรวงพาณิชย ์
สามารถทราบรายงานสถิติการใช้
บริการของประชาชนในมุมมอง
ต่าง ๆ      โดยน าเสนอในรูปแบบ 
Business Intelligence

เปา้หมาย:
 - มีระบบ Platform ระบบ
ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรดิจิทลัเพือ่
การบริการประชาชน (Platform 
เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด) ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลทีม่ี
การเชื่อมโยงข้อมูลของหนว่ยงาน  
ในสังกดักระทรวงพาณิชย ์และ
หนว่ยงาน
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง, มี Web 
Application และ Mobile 
Application ท าหนา้ทีเ่ปน็ส่ือกลาง
ในการใหข้้อมูลสินค้าเกษตรเพือ่
ใหบ้ริการประชาชน, มีการจัด
กจิกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชน/ทอ้งถิ่น, มี
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
สินค้าเกษตรดิจิทลั และ
ประชาสัมพันธ์ระบบเพือ่สนบัสนนุ
การปฏบิติังานด้านข้อมูลดิจิทลัใน
ระดับพื นที่
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/ทอ้งถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการน าข้อมูล
สินค้าและบริการมาน าเสนอขาย
ผ่าน Platform ได้
 - ประชาชน นกัทอ่งเทีย่ว มี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
เกษตร, ผู้ประกอบการ ตลาดต่าง ๆ
     รวมไปถึงแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตรในรูปแบบดิจิทลัทีท่นัสมัย
 - กระทรวงพาณิชยม์ีช่องทางการ
ได้รับ
ข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
จาก
ประชาชน โดยวิเคราะหจ์าก
พฤติกรรมการใช้งานข้อมูลใน 
Platform เพือ่เปน็ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

DEPA BR0201X23 โครงการทราน
ฟอร์มตลาดสดสู่
ยคุ New Normal

พัฒนาแพลตฟอร์มช่องทางการ
ขายสินค้าและการจัดส่งสินค้า 
Local Application เพือ่สนบัสนนุ
ผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาดกลาง
 ขนาดยอ่ม และรายยอ่ย หาบเร่ 
แผงลอย พร้อมยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัในกลุ่ม 
Software/Hardware/Smart 
Devices และอื่นๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่สร้างความแข็งแกร่งในการ
บริหารจัดการในกระบวนการ
ภายในของธุรกจิหรือ Operational
 Backbone ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลัใหก้บัธุรกจิ SMEs

ต.ค. 63 - ก.ย. 64         70,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1

DFT BR0201X24 โครงการยกระดับ
การใหบ้ริการออก
หนงัสือรับรองถิ่น
ก าเนดิสินค้าด้วย
นวัตกรรมดิจิทลั 
(DFT SMART 
C/O)

เพือ่พัฒนาระบบการใหบ้ริการออก
หนงัสือรับรองการน าเข้าส่งออก
สินค้าได้ด้วยตนเอง โดยพิมพ์
หนงัสือรับรองฯ ทีไ่ด้รับรองเวลา
อิเล็กทรอนกิส์ทีน่า่เชื่อถือ รวมถึง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกบั
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องและประเทศ
ปลายทางได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 65

 15 ล้านบาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

เปา้หมาย:
 - มีระบบ Platform ระบบ
ฐานข้อมูลสินค้าเกษตรดิจิทลัเพือ่
การบริการประชาชน (Platform 
เกษตรผลิต พาณิชยต์ลาด) ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลทีม่ี
การเชื่อมโยงข้อมูลของหนว่ยงาน  
ในสังกดักระทรวงพาณิชย ์และ
หนว่ยงาน
อื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง, มี Web 
Application และ Mobile 
Application ท าหนา้ทีเ่ปน็ส่ือกลาง
ในการใหข้้อมูลสินค้าเกษตรเพือ่
ใหบ้ริการประชาชน, มีการจัด
กจิกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมใน
ระดับชุมชน/ทอ้งถิ่น, มี
กระบวนการบริหารจัดการข้อมูล
สินค้าเกษตรดิจิทลั และ
ประชาสัมพันธ์ระบบเพือ่สนบัสนนุ
การปฏบิติังานด้านข้อมูลดิจิทลัใน
ระดับพื นที่
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการใน
ชุมชน/ทอ้งถิ่นมีความรู้
ความสามารถในการน าข้อมูล
สินค้าและบริการมาน าเสนอขาย
ผ่าน Platform ได้
 - ประชาชน นกัทอ่งเทีย่ว มี
ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้า
เกษตร, ผู้ประกอบการ ตลาดต่าง ๆ
     รวมไปถึงแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตรในรูปแบบดิจิทลัทีท่นัสมัย
 - กระทรวงพาณิชยม์ีช่องทางการ
ได้รับ
ข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตร
จาก
ประชาชน โดยวิเคราะหจ์าก
พฤติกรรมการใช้งานข้อมูลใน 
Platform เพือ่เปน็ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0201X25 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แกน่ติิบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์ 
(แผน DG)

หมายเหตุ ส าหรับ
ป ี2565 มีการรวม
 Biz Portal & 
Citizen Portal ไว้
ในโครงการ
เดียวกนั แล้ว
เปล่ียนชื่อโครงการ

ม.ค. - ต.ค. 64 8,205,100 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64

MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
(พ.ศ. 2561 - 2565)
 ประเด็นปฏรูิปที ่1 
คือ บริการภาครัฐ 
สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทยช์ีวิต
ประชาชน

การพัฒนาแพลตฟอร์มการ
ใหบ้ริการประชาชนแบบเบด็เสร็จ 
(Citizen Platform) (ก.พ.ร./
สพร./กค.)  เปา้หมาย 1) เพือ่
ศึกษาและออกแบบเพือ่ยกระดับ
สมรรถนะการใหบ้ริการของระบบ
การใหบ้ริการด้านการออกหนงัสือ
รับรอง ใบอนญุาต และเอกสาร
ต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์ใหเ้ปน็แพลตฟอร์ม
ดิจิทลักลางในการขออนมุัติ 
อนญุาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์ ทีม่ีความสะดวก 
ง่าย และเชื่อถือได้ 2) เพือ่
ออกแบบสถาปตัยกรรม (System 
Architecture) และพัฒนาระบบ
ต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการ
ขออนมุัติ อนญุาตแบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนกิส์ของ
หนว่ยงานทีส่ามารถใหบ้ริการด้าน
การออกหนงัสือรับรอง ใบอนญุาต
 หรือเอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จ
ทางอิเล็กทรอนกิส์ และสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากบัแพลตฟอร์มกลาง
ต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน 
เช่น ระบบการพิสูจนแ์ละยนืยนั
ตัวตน ระบบรับช าระเงิน และ
ระบบอื่น ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 3) เพือ่
ส่งเสริม สนบัสนนุและแกไ้ขปญัหา
อุปสรรคในการด าเนนิการของ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องในการ
ใหบ้ริการผ่านระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนมุัติ อนญุาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์ และ 4) เพือ่สร้าง
การรับรู้และความเข้าใจแก่
เจ้าหนา้ที ่ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกีย่วกบัการ
ใหบ้ริการของระบบต้นแบบ
แพลตฟอร์มดิจิทลักลางในการขอ
อนมุัติ อนญุาตแบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สพร./ก.พ.ร. BR0201X26 โครงการ
ศูนยก์ลางข้อมูล
ใหป้ระชาชน ธุรกจิ
 และชาวต่างชาติ 
ติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จ ครบ
วงจร ณ จุดเดียว 
(แผน DG)

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 
และ ต.ค. 64 - 

ก.ย. 65

63,464,500 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
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MS 2.1 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

สพร. BR0201X27 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
แบง่ปนัข้อมูล 
เพือ่พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(ระยะที ่1) กลุ่ม
เด็กและเยาวชน
ในครอบครัว
เปราะบาง (Share
 Service Phase 1)

จ านวนระบบบริการแบบแบง่ปนัที่
สนบัสนนุกระบวนการแกไ้ขปญัหา
เด็กเปราะบางในสังคมไทย 1 ระบบ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  66,089,500 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

สพร. BR0201X28 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มกลาง
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการ 
(Welfare 
Platform)  (สพร.)

เปา้หมาย
1. มีแพลตฟอร์มทีส่ามารถบรูณา
การข้อมูลระหว่างหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ารรับสวัสดิการ
หรือรับบริการของรัฐด าเนนิการ
ผ่านระบบดิจิทลั
2. สามารถใหบ้ริการเชิงรุกไปยงั
กลุ่มเปา้หมาย เช่น แจ้งเตือนการ
ยา้ยทีอ่ยูข่องผู้มีสิทธิ ไปทั งยงัผู้มี
สิทธิและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
3. ประชาชนผู้ขอรับบริการ 
สามารถตรวจสอบ / ลงทะเบยีน / 
ได้รับแจ้งเตือน ผ่านทางช่องทาง
ดิจิทลัได้

พ.ค. 64 - ต.ค. 65 10,000,000 บาท ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลางป ี
64 เพิม่เติม

 MS 2.2

พัฒนาศูนยก์ลางข้อมูลใหป้ระชาชน
 ธุรกจิ และชาวต่างชาติ ติดต่อ
ราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ
 จุดเดียว (One Stop Service) ให้
ประชาชน ธุรกจิ และชาวต่างชาติ 
สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการ
ต่าง ๆ ของรัฐได้แบบเบด็เสร็จ 
ครบวงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการ
เอนกประสงค์ (Kiosk) โดยเปน็การ
ใหบ้ริการแบบดิจิทลัทีส่มบรูณ์แบบ 
(Fully Digital Experience) 
ตั งแต่การยนืยนัตัวตน การกรอก
แบบฟอร์ม การตรวจสอบสถานะ 
(Tracking) การตรวจสอบข้อมูล 
การช าระเงิน จนถึงการได้รับ
เอกสาร/หลักฐาน/ใบอนญุาตแบบ
ดิจิทลั เพือ่เปน็การเพิม่ช่อง
ทางการขอรับบริการของภาครัฐ
แกป่ระชาชน  โดยอาศัยการบรูณา
การการท างานร่วมกนัของ
หนว่ยงานภาครัฐต่าง ๆ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สพร. BR0201X29 โครงการศูนย์
แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางภาครัฐ 
(GDX) (สพร.) 
(แผน DG)

จ านวนชุดข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง / 
บรูณาการผ่านระบบศูนย์
แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง (เพิม่ขึ น) 4
 ชุดข้อมูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  15,720,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
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MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ปค. BR0201X30 โครงการจัดการ
ฐานข้อมูลกลาง
และบรูณาการการ
ใหบ้ริการทะเบยีน
ราษฎรและบตัร
ประจ าตัว
ประชาชน

ตัวชี วัดเชิงปริมาณ : 1. หนว่ยงานที่
เชื่อมโยงใช้ประโยชนฐ์านข้อมูล
ทะเบยีนกลาง จ านวน  248 
หนว่ยงาน สามารถเชื่อมโยงใช้
ประโยชนข์้อมูลได้ไม่นอ้ยกว่าปลีะ 
300 ล้านรายการ
2. ส านกัทะเบยีนอ าเภอและ
ทอ้งถิ่น จ านวน 2,534 แหง่ 
สามารถเปดิใหบ้ริการด้านทะเบยีน
และบตัรประจ าตัวประชาชนได้
ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของหนว่ยงานและ
ประชาชนต่อการใหบ้ริการงาน
ทะเบยีนของกรมการปกครองไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 80

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กนัยายน 2564

 859,998,100 
บาท 

งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. 
งบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ี
2563

MS 2.2

สพร. BR0201X31 โครงการพัฒนา
และจัดท า
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนกิส์
ภาครัฐ (Gov CA)

จ านวนใบรับรองอิเล็กทรอนกิส์ 
1,000,000 ใบ

ต.ค. 64- ก.ย. 65 99,750,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2

มท./สพร. BR0201X32 การพัฒนาระบบ
การยนืยนัและ
พิสูจนตั์วตนทาง
ดิจิทลั (แผน DG)

มีระบบการยนืยนัและพิสูจนตั์วตน
ทางดิจิทลัส าหรับใช้ในการบริการ
และบริหารงานภาครัฐ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  200,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

65 หรือ
งบประมาณจาก

กองบริหาร
กองทนุพัฒนา

ดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม

MS 2.2

กรมสรรพากร BR0201X33 แผนพัฒนาระบบ
ยนืยนัตัวตนดิจิทลั
เพือ่เข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนกิส์
ของกรมสรรพากร

ใหบ้ริการยนืยนัตัวตนเพือ่เข้าใช้
ระบบงานของกรมสรรพากร
เปา้หมาย
เปดิใหบ้ริการระบบยนืยนัตัวตน
ดิจิทลัเพือ่เข้าใช้ระบบงานของ
กรมสรรพากรภายในปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2564
ผลผลิต
ระบบยนืยนัตัวตนดิจิทลัเพือ่เข้าใช้
ระบบงานของกรมสรรพากร
ผลลัพธ์
ยกระดับการท าธุรกรรมออนไลน์
ใหม้ีความนา่เชื่อถือและมีความ
ปลอดภยัสูงขึ น

ต.ค. 2563 - มิ.ย. 
2564

 ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

 ไม่มี MS 2.2 ไม่มี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สศช./NECTEC BR0201X34 โครงการการ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
วิเคราะหข์้อมูล
และ
ปญัญาประดิษฐ์
เพือ่สนบัสนนุการ
ติดตามตรวจสอบ
 ประเมินผลตาม
ยทุธศาสตร์ชาติ
และแผนการ
ปฏรูิปประเทศ

มีเคร่ืองมือวิเคราะห ์ประมวลผล
และเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ 
eMENSCR กบัข้อมูลขนาดใหญ่ 
ด้วย AI เพือ่สนบัสนนุการใช้งาน
ของผู้ใช้งานและน าไปใช้ประโยชน์
ในการประเมินสถานการณ์ และ
ติดตามการด าเนนิงานตาม
ยทุธศาสตร์ชาติและการปฏรูิป
ประเทศ

ก.พ.64 - ม.ค. 65 
(12 เดือน นบัจาก

ลงนามสัญญา)

        20,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 2.2

สพร./ดศ./สภาพัฒน/์ส านกังาน
 ก.พ./ส านกังาน ก.พ.ร./
กรมบญัชีกลาง/ส านกั

งบประมาณ

BR0201X35 โครงการศึกษา
แนวทางการ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
สนบัสนนุการ
บริหารจัดการ
หนว่ยงานภาครัฐ  
(ERP) และ
โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
งบประมาณ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(New 
e-Budgeting) 
(แผน DG)

 - อยูร่ะหว่างการหารือแนว
ทางการด าเนนิการจัดท า ERP  
 - เสนอใหน้ าโครงการการพัฒนา
ระบบการท างานด้านบริหาร
ทรัพยากรบคุคลในรูปแบบดิจิทลั 
ของ ส านกังาน ก.พ. ในกจิกรรมที ่
3 เปา้หมายหลัก 1 (MS1)  และ 
โครงการของกรมบญัชีกลางมารวม
เปน็โครงการเดียวกนั

MS 2.2

BR0201X36 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดการ
งบประมาณ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(New 
e-Budgeting) 
(ส านกังบประมาณ)

เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลางที่
พัฒนา

ม.ค. 65 - ก.ย. 66       814,340,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านกังาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X37 โครงการพัฒนา
ต้นแบบศูนยก์ลาง
การบริการ
ประชาชนในการ
ติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร

ม.ค. - ต.ค. 64 5,312,400 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ 
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MS 2.2

สพร. BR0201X38 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
(e-Saraban, 
Conference) 
(แผน DG)

- จ านวนบญัชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้บริการระบบสารบรรณกลาง
อิเล็กทรอนกิส์ส าหรับหนว่ยงาน
ภาครัฐ (Saraban as a Service) 
3,000 บญัชีรายชื่อ
- จ านวนบญัชีรายชื่อ (สะสม) การ
ใช้ระบบประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่ายภาครัฐ (Conference as
 a Service) 2,500 บญัชีรายชื่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  29,000,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 2.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ETDA BR0201X39 พัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับหนว่ยงาน
ภาครัฐ เพือ่รองรับการท างานใน
ส่วนของงานสารบรรณ และ ERP 
(Enterprise Resource Planning)
 ขององค์กร โดยครอบคลุมในเร่ือง
การจัดการงานงบประมาณ  งาน
พัสดุ  งานบญัชีและการเงิน  
รวมถึงความสามารถในการยนืยนั
ตัวตน และการลงลายมือชื่อที่
นา่เชื่อถือ  (Digital Signature)

2564 - 2565  15 ล้านบาท (ยงั
ไม่มีงบประมาณ
รองรับ ขอรับ

จัดสรร
งบประมาณป ี

2565)

MS 2.2

เปา้หมาย  
1) เพือ่ยกระดับประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการประชาชนเปน็แบบ
เบด็เสร็จทางอิเล็กทรอนกิส์ผ่าน
ระบบศูนยก์ลางการบริการ
ประชาชนในการติดต่อราชการแบบ
เบด็เสร็จครบวงจร (Citizen 
Portal) ทีม่ีความสะดวก ง่าย และ
เชื่อถือได้   
2) เพือ่ออกแบบ Business Model
 สถาปตัยกรรม (System 
Architecture) ของระบบ
ศูนยก์ลางการบริการประชาชนใน
การติดต่อราชการแบบเบด็เสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) และ 3)
 เพือ่พัฒนาระบบงานบริการทีม่ีอยู่
ในระบบต้นแบบศูนยก์ลางการ
บริการประชาชนในการติดต่อ
ราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) ใหส้ามารถบริการ
ในระบบดิจิทลัได้เต็มรูปแบบมากขึ น

 -	งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จ่ายด้าน 

Infrastructure 
เพราะเปน็ software
 กลางทีห่นว่ยงาน
สามาถเอาไปติดตั ง

เองได้
-	อาจมีหนว่ยงานอื่น
ทีก่ าลังพัฒนาระบบ
ทีค่ล้ายคลึงกนั เช่น 
ระบบสารบรรณที่
พัฒนาโดย สพร.

-	ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกบั

หนว่ยงานรัฐทีไ่ม่ได้
ใช้ระบบของ

ส่วนกลางในการ
บริหารงานภายใน  

เช่น หนว่ยงาน
ประเภทองค์การ

มหาชน

โครงการ ผลผลิต
การพัฒนา 
ส่งเสริม และ
สนบัสนนุการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ 
(กจิกรรมขยายผล
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบ Smart 
Office เพือ่
สนบัสนนุการท า 
Digital 
Transformation 
ใหก้บัหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงพาณิชย ์(ส านกังาน
นโยบายและยทุธศาสตร์การค้า)

BR0201X40 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกจิการค้า 
ระยะที ่5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ประจ าปงีบประมาณ 2565
กจิกรรมที ่1 ออกแบบและพัฒนา
ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้า
เชิงลึก (คิดค้า.com) ส าหรับ
ผู้ประกอบการ เพือ่ใช้ในการ
ติดตามและวางแผนธุรกจิการค้า 
โดยมีวิธีด าเนนิการดังนี 
     1.1 ศึกษาและจัดท ากรอบการ
วิเคราะหข์องระบบ
     1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน 
รวมทั งส ารวจและวิเคราะหค์วาม
ต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน
     1.3 ทบทวนเอกสารทาง
วิชาการ งานวิจัย หรือแนวคิด
     1.4 ส ารวจความพร้อมด้าน
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั งภาครัฐ
และเอกชน
     1.5 ออกแบบหนา้จอ 
(Visualization Design) ระบบ
     1.6 พัฒนาระบบก ากบัและ

ต.ค. 64 - ก.ค. 65         18,044,200 งบประมาณ
ยทุธศาสตร์ 
(งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 2.2

     - ประชาชน
ผลผลิต :
     1. ระบบก ากบัและติดตาม
สถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศ
ส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที ่2
     2. ระบบก ากบัติดตาม
สถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน 
(Policy Dashboard: Cost of 
Living Analytics) ระยะที ่1
     3. เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที ่3

DEPA/GBDi BR0201X41 โครงการระบบ
ติดตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรีผ่าน
 PMOC 
(DEPA/GBDi)

ระบบบรูณาการข้อมูล และ 
Dashboard การติดตามแผนงาน
โครงการภาครัฐตามข้อส่ังการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  10 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

 -	งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จ่ายด้าน 

Infrastructure 
เพราะเปน็ software
 กลางทีห่นว่ยงาน
สามาถเอาไปติดตั ง

เองได้
-	อาจมีหนว่ยงานอื่น
ทีก่ าลังพัฒนาระบบ
ทีค่ล้ายคลึงกนั เช่น 
ระบบสารบรรณที่
พัฒนาโดย สพร.

-	ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกบั

หนว่ยงานรัฐทีไ่ม่ได้
ใช้ระบบของ

ส่วนกลางในการ
บริหารงานภายใน  

เช่น หนว่ยงาน
ประเภทองค์การ

มหาชน

โครงการ ผลผลิต
การพัฒนา 
ส่งเสริม และ
สนบัสนนุการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ 
(กจิกรรมขยายผล
และเพิม่
ประสิทธิภาพ
ระบบ Smart 
Office เพือ่
สนบัสนนุการท า 
Digital 
Transformation 
ใหก้บัหนว่ยงาน
ภาครัฐและเอกชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงแรงงาน BR0201X42 โครงการบริหาร
จัดการระบบ
วิเคราะหข์้อมูล
ขนาดใหญ่ด้าน
แรงงาน (Labour
 Big Data 
Analytics) เพือ่
การพัฒนาก าลัง
แรงงานของ
ประเทศ 
(โครงการต่อเนือ่ง
จากโครงการ
บริหารจัดการ
ระบบวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านแรงงานฯ ป ี
2563)

มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
กระทรวงแรงงาน (ใหบ้ริการข้อมูล
 Open Data)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,997,400 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี
65 (งบด าเนนิงาน)

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X43 โครงการระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้
เข้ารับการ
รักษาพยาบาล HIE
 (Health Link) 
ระยะที ่1  และ 2

ขยายผลการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลประวัติการรักษาพยาบาล
อยา่งปลอดภยัและเปน็ส่วนตัว 
ระบบยนืยนัและพิสูจนตั์วตน และ
ใหบ้ริการข้อมูลแกแ่พทย ์ทั ง
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ให้
ครอบคลุมมากขึ น เชื่อมต่อและ
ใหบ้ริการข้อมูล 250 โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  250 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรม
อนามัย)

BR0201X44 การบรูณาการ
ระบบข้อมูล
สุขภาพและ
โภชนาการเด็ก
ผ่านแพลตฟอร์ม
กลางเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การเชื่อมโยง คัด
กรองและเฝ้าระวัง
สุขภาวะเด็กราย
คน (KidDiary)

ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการทีม่ี
คุณภาพ ครอบคลุม ประชากรเด็ก
ปฐมวัยและวัยเรียนใหไ้ด้มากทีสุ่ด
และอ้างอิงเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั
 เพือ่น าไปสู่การติดตามและคัด
กรองเด็กรายคนใหไ้ด้ประสิทธิภาพ
มากทีสุ่ด รวมถึงหนว่ยงานก ากบั
ดูแลโรงเรียนสามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกนัเพือ่พัฒนา intervention 
ทีจ่ะท าใหเ้ด็กทีอ่ยูใ่นกลุ่มเส่ียง
ได้รับการแกไ้ขและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมได้ทนัทว่งที

ต.ค.64 - ก.ย.65         30,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.สธ BR0201X45 โครงการเพิม่
คุณภาพระบบคืน
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอป
พลิเคชัน H4U 
(Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน 
H4U เปน็เคร่ืองมือเข้าถึงและใช้
ประโยชนข์้อมูลประวัติสุขภาพของ
ตนเองและของบคุคลในความดูแล
ได้ตามความจ าเปน็ตลอดเวลา
อยา่งปลอดภยั
Output: 
ป ี64 มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพ
ระดับบคุคลทีพ่ร้อมใหเ้ชื่อมโยง
ตามมาตรฐานการแลกเปล่ียน
ป ี65 มี Dashboard ข้อมูลเพือ่
การเฝ้าระวังสุขภาพของบคุคลใน
ระดับพื นที่

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1 และ 
M2.3

สป.สธ BR0201X46 โครงการระบบ
จัดการข้อมูลการ
รับวัคซีนโควิด 19

ป ี64 มี Dashboard ข้อมูลการ
บริหารจัดการการฉีดวัคซีนของ
ภาครัฐ
ป ี65 มีการบรูณาการเชื่อมข้อมูล
กบั PMOC

2564 ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 2.3 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ

เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

สทนช. BR0201X47 โครงการจัดท า
ต้นแบบระบบ
แลกเปล่ียนข้อมูล
กลางด้านน  า

แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานใน
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่าง
หนว่ยงานด้านทรัพยากรน  า

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

สทนช. BR0201X48 โครงการจัดท า
ระบบคลัง
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) 
และผังน  า

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์ (GIS) และผังน  า

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

สทนช. BR0201X49 โครงการพัฒนา
ระบบภมูิ
สารสนเทศเพือ่
ประเมิน ติดตาม 
วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพือ่การ
บริหารทรัพยากร
แหล่งน  าขนาดเล็ก

แพลตฟอร์มภมูิสารสนเทศเพือ่
ประเมิน ติดตาม วางแผน และการ
มีส่วนร่วมเพือ่การบริหาร
ทรัพยากรแหล่งน  าขนาดเล็ก

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สทนช. BR0201X50 โครงการจัดท า
ระบบศูนยน์  า
จังหวัดเพือ่การ
บริหารจัดการน  า
ในลุ่มน  าจังหวัด
และภมูิภาค

พัฒนาระบบศูนยน์  าจังหวัด ทั ง 76
 จังหวัด เพือ่การบริหารจัดการน  า
ในลุ่มน  าจังหวัดและภมูิภาค และ
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ การ
ด าเนนิการของศูนยน์  าจังหวัด ทั ง 
76 จังหวัด 

ทั งนี  จะสามารถ Share  ชุดข้อมูล
 ข้อมูลคุณลักษณะลุ่มน  า (จังหวัด) 
ข้อมูลแผนแม่บทลุ่มน  า (จังหวัด) / 
แผนงานโครงการ ข้อมูลการ
บริหารจัดการน  า (แผนน  าแล้ง-น  า
ทว่ม และคุณภาพน  า) ข้อมูลการ
ติดตามและแจ้งเตือน
ใหก้บั PMOC เพือ่ใช้สนบัสนนุการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้

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

NECTEC กรมพัฒนาทีดิ่น กรม
ประมง กรมปศุสัตว์

BR0201X51 โครงการการบรู
ณาการข้อมูลเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้ประโยชน์
ทีดิ่นด้าน
การเกษตร ระยะที่
 5 (Agri-Map)
และ แผนที่
การเกษตรเพือ่
การบริหารจัดการ
เชิงรุกส าหรับเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก  
(Agri-Map)

แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ทีส่มบรูณ์มาก
ยิง่ขึ น
แผนทีก่ารเกษตรเพือ่การบริหาร
จัดการเชิงรุกส าหรับ EEC

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

ป ี65: 28,100,000

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้านอุตสาหกรรมที่
เปน็เลิศ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 :
 อุตสาหกรรม
การเกษตร
ด้านเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : 
การสร้างและใช้ Big
 Data ภาคเกษตร

ททท. BR0201X52 โครงการ Smart 
TATIC

แพลตฟอร์มออนไลนเ์พือ่การ
เชื่อมโยงข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล 
และใหบ้ริการข้อมูลด้านตลาดการ
ทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

        32,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

สป.กก.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X53 โครงการพัฒนา
ศูนยข์้อมูลดิจิทลั
เพือ่การทอ่งเทีย่ว
และบริการของ
ประเทศไทย

ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลด้าน
การทอ่งเทีย่วเชิงดิจิทลัทีม่ีคุณภาพ 
เพือ่ใหบ้ริการแกน่กัทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

        30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สป.กก.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X54 โครงการพัฒนา
และยกรับดับ
ข้อมูลเชิงดิจิทลั

พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หนว่ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

        25,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.กก.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X55 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ฐานข้อมูลดิจิทลั
ด้านการทอ่งเทีย่ว

ปรับปรุง และพัฒนาฐานข้อมูล
กลาง (National Tourism 
Centralized Database for 
Services) จากหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้
ระบบดิจิทลัเพือ่การทอ่งเทีย่วใหม้ี
ความสมบรูณ์ 

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

        15,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

กทท.
(ซ  ากบั BR0502 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้านเศรษฐกจิ)

BR0201X56 โครงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกลาง 
เพือ่พัฒนา 
E-service บริการ
ประชาชนและ
พัฒนาฐานข้อมูล
ด้านการทอ่งเทีย่ว
ของประเทศ 
ระยะที ่1

พัฒนาและยกระดับขีด
ความสามารถของระบบ TIC และ
ยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หนว่ยงานภายในและภายนอก
กระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

มีระบบฐานขอ้มูลกลางเพือ่การ
ใหบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ขึ น สามารถด าเนนิการได้อยา่ง
ต่อเนือ่ง และรองรับการท างาน
หรือการใหบ้ริการแบบออนไลน์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65        48,395,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X57 กลุ่มวิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มและธุรกจิเกดิใหม่มาใช้บริการ
ระบบ อยา่งนอ้ย 30 แหง่ เพือ่เพิม่
รายได้และฐานลูกค้า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  35 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3โครงการระบบ
บริการข้อมูล
อัจฉริยะด้านการ
ทอ่งเทีย่วในฐาน
วิถีชีวิตใหม่ 
(Travel Link)/
พัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูล
ด้านทอ่งเทีย่วจาก
หนว่ยงานภาครัฐ 
และพัฒนาระบบ
เกบ็ข้อมูล
ทอ่งเทีย่วจาก
อินเตอร์เนต็และ
ส่ือสังคมออนไลน์
 พัฒนาระบบ
ปญัญาประดิษฐ์ 
และใหบ้ริการ
ข้อมูลแกว่ิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม ธุรกจิ
เกดิใหม่และ
ประชาชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.พณ. BR0201X58 พัฒนาระบบ
บริหารกจิกรรม
และฐานข้อมูล Big
 Data ผู้รับบริการ
กระทรวงพาณิชย์

ตุลาคม 2563 -
กนัยายน 2565

        25,000,000 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
พ.ศ. 2563, 2564

 และ 2565

MS 2.3

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./
สพร./ธ.ก.ส.

BR0201X59 โครงการบรูณา
การระบบข้อมูล
ทะเบยีนเกษตรกร
และจัดท าข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปดิเชื่อมโยงกบั
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ (ระยะ
ที ่1 และระยะที ่
2) (แผนDG)

บรูณาการระบบข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกร และจัดท าาข้อมูล
ทางด้านการเกษตรแบบเปดิ
เชื่อมโยงกบั ศูนยก์ลางข้อมูลเปดิ
ภาครัฐ

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

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
พ.ร.บ. และได้
เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี
65 ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้านเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : 
การสร้างและใช้ Big
 Data ภาคเกษตร

DEPA/GBDi BR0201X60 โครงการส่งเสริม
เด็กทนุไทยสร้าง
ชาติด้วยเทคโนโลยี
 Big Data

จ านวนผู้ประกอบการบริการ
แพลตฟอร์มบิก๊ดาต้าประเทศไทย 3
 ราย ประกอบด้วย platform ด้าน
สุขภาพ ด้านการทอ่งเทีย่ว  และ 
Data Analytics

มค.64-ธค.65 304.0475
ล้านบาท

(งบลงทนุพัฒนา 
Platform 150 ลบ)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 2.3

สศช. NECTEC BR0201X61 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการข้อมูลการ
พัฒนาแบบชี เปา้ 
(Thai People 
Map and 
Anailytics 
Plateform:TPMA
P) ด้วย
ปญัญาประดิษฐ์

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต Thai 
People Map and Analytics 
Platform (TPMAP) ระบบที่
สมบรูณ์มากยิง่ขึ น เพือ่ใช้เปน็
เคร่ืองมือในการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทัว่
ประเทศ

พ.ย.61 - ก.ย. 63

ต.ค.64-ก.ย.65

 33,320,000

30,000,000

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี

2565

MS 2.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : 
ระบบข้อมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทนัสมัย
 และเชื่อมโยงกนั 
กา้วสู่รัฐบาลดิจิทลั

เปา้หมาย:
จ านวนผู้รับบริการทีเ่ข้าถึงและได้
ใช้ประโยชนข์้อมูลผ่านระบบ
บริหารกจิกรรมและฐานข้อมูล Big
 Data ผู้รับบริการกระทรวง
พาณิชย ์ไม่นอ้ยกว่า 50,000 
รายการ
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
 -  ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการสมัครและการบริหาร
จัดการการสมัครเข้าร่วมกจิกรรม
ของกระทรวงพาณิชยไ์ด้ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 30 เมื่อเทยีบกบัช่วง
ระยะเวลาทีผ่่านมากอ่นเปดิ
ใหบ้ริการผ่านระบบ (ภายในป ี
2564)
 - ประชาชนและผู้ประกอบการ
ได้รับการแนะน าข้อมูลกจิกรรม
จากกระทรวงพาณิชยท์ีเ่หมาะสม
ตรงกบัความต้องการไม่นอ้ยกว่า 
ร้อยละ 70 จากจ านวนผู้ได้รับ
บริการผ่านระบบทั งหมด (ภายในปี
 2565)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

DEPA/GBDi BR0201X62 แพลตฟอร์มใหบ้ริการข้อมูลแก่
หนว่ยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องกบัเด็ก
และเยาวชน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  51 ล้านบาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3

สลน. BR0201X63 โครงการพัฒนา
ระบบติดตามการ
ด าเนนิงานตาม
นโยบายรัฐบาล

เพือ่ใหก้ารบรูณาการข้อมูลขนาด
ใหญ่ครอบคลุม ควรพิจารณา
โครงการบรูณาการข้อมูลด้าน
ภมูิศาสตร์ (Geographic Data 
Architecture ) สนบัสนนุงานทั ง 5
 ด้าน หรือ ด้านอื่น ๆ  เพือ่เชื่อมกบั
 PMOC   หรือ โครงการในลักษณะ
 open data /data catalog/ 
data exchange  เพือ่การบริการ
ข้อมูลด้านภมูิสารสนเทศ

มี.ค. - ต.ค. 64          6,000,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2.3

โครงการระบบ
เชื่อมโยงข้อมูล
เด็กและเยาวชน 
(Youth Link)/
พัฒนาระบบ
เชื่อมโยงและ
บรูณาการข้อมูล 
ด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา และ
ด้านสวัสดิการ ที่
เกีย่วข้องกบัเด็ก
และเยาวชน จาก
กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของ
มนษุย ์
กระทรวงศึกษาธิกา
ร และกระทรวง
สาธารณสุข 
พัฒนาระบบ
ใหบ้ริการข้อมูล
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ด าเนนิงานของ
หนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สป.พม. (ส านกังาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนษุย์)

BR0201X64 โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพือ่บริหาร
สวัสดิการสังคม 
 	 	

ปงีบประมาณ 2564	 30,245,400 MS 2.3 เชิงผลผลิต (Output)
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทั งภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ทีร่องรับการ
ประมวลผลข้อมูลทีห่ลากหลาย
และปริมาณมาก
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ด้านบริหารจัดการ
    - สามารถรายงานสถานการณ์
ทางสังคมได้อยา่งทนัทว่งที
    - สามารถติดตามการใช้
งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) ด้านการเบกิจ่ายสวัสดิการและ
การใหค้วามช่วยเหลือ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือได้ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายทีเ่ดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 
และพื นทีใ่ดพื นทีห่นึง่
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่
เดือดร้อนอยา่งแทจ้ริง และ
สอดคล้องกบัความต้องการ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ลดปญัหาการเบกิจ่ายเงินสวัสดิการ
ซ  าซ้อนจากแต่ละกรมภายใน
กระทรวงเปา้หมายเชิงผลผลิต 
(Output)1) มีระบบทีส่ามารถ
แสดงผลข้อมูล การบนัทกึข้อมูล
เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการงาน
บนัทกึข้อมูล2) มีระบบการบริการ
บนัทกึข้อมูลมาตรฐานแบบบรูณา
การ (Standard Data Input 
Form) ส าหรับการสงเคราะหแ์ก่
กลุ่มเปา้หมาย ด้านสวัสดิการสังคม
ของกระทรวง พม. ทีม่ีความถูกต้อง
 ครบถ้วน3) มีระบบประมวลผล
แบบฟอร์มและข้อมูล (Form and
 Data Processing) เพือ่เตรียม
ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยงั
ระบบงานของกรมต่าง ๆ4) มี
ระบบการใหบ้ริการข้อมูล (Data 
Services) แกร่ะบบงานอื่น ๆ ของ
หนว่ยงานในสังกดั พม. และ
ใหบ้ริการแกห่นว่ยงานภายนอก5) 
มีระบบใหป้ระชาชนสามารถขอรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลนไ์ด้
เปา้หมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)1)  มีระบบฐานข้อมูล
กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ ของหนว่ยงาน
ในสังกดั พม. ได้แก ่สป.พม. กรม
กจิการเด็กและเยาวชน  กรม
กจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กรมกจิการผู้สูงอาย ุและกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ2) มี
ระบบรายงานผลการใหบ้ริการ
กลุ่มเปา้หมายตามภารกจิ พม.     
 - รายงานสถิติกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับสิทธิประโยชนด้์านสวัสดิการ
สังคม      - การตรวจสอบคุณภาพ
และความถูกต้องข้อมูล (Data 
Validation and Verification)
เพือ่น าไปใช้ในการปฏบิติังานและ
บริการประชาชน3) มีการแสดงผล
การติดตาม การรายงานผล การ
บนัทกึข้อมูล และระบบรายงาน
แสดงผลข้อมูล ทีป่ระชาชน 
เจ้าหนา้ที ่ผู้บริหารเข้าถึงได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X65 โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

หนว่ยงานมีการบรูณาการข้อมูล / 
เข้ามาใช้ประโยชน ์100 หนว่ยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  15,000,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 2.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

 เชิงผลผลิต (Output)
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทั งภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ทีร่องรับการ
ประมวลผลข้อมูลทีห่ลากหลาย
และปริมาณมาก
เชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ด้านบริหารจัดการ
    - สามารถรายงานสถานการณ์
ทางสังคมได้อยา่งทนัทว่งที
    - สามารถติดตามการใช้
งบประมาณได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
2) ด้านการเบกิจ่ายสวัสดิการและ
การใหค้วามช่วยเหลือ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือได้ครอบคลุม
กลุ่มเปา้หมายทีเ่ดือดร้อน ไม่
กระจุกตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ 
และพื นทีใ่ดพื นทีห่นึง่
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ใหค้วามช่วยเหลือถึงมือประชาชนที่
เดือดร้อนอยา่งแทจ้ริง และ
สอดคล้องกบัความต้องการ
     - สามารถวิเคราะหแ์ละ
ประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การ
ลดปญัหาการเบกิจ่ายเงินสวัสดิการ
ซ  าซ้อนจากแต่ละกรมภายใน
กระทรวงเปา้หมายเชิงผลผลิต 
(Output)1) มีระบบทีส่ามารถ
แสดงผลข้อมูล การบนัทกึข้อมูล
เพือ่ใช้ในการบริหารจัดการงาน
บนัทกึข้อมูล2) มีระบบการบริการ
บนัทกึข้อมูลมาตรฐานแบบบรูณา
การ (Standard Data Input 
Form) ส าหรับการสงเคราะหแ์ก่
กลุ่มเปา้หมาย ด้านสวัสดิการสังคม
ของกระทรวง พม. ทีม่ีความถูกต้อง
 ครบถ้วน3) มีระบบประมวลผล
แบบฟอร์มและข้อมูล (Form and
 Data Processing) เพือ่เตรียม
ข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยงั
ระบบงานของกรมต่าง ๆ4) มี
ระบบการใหบ้ริการข้อมูล (Data 
Services) แกร่ะบบงานอื่น ๆ ของ
หนว่ยงานในสังกดั พม. และ
ใหบ้ริการแกห่นว่ยงานภายนอก5) 
มีระบบใหป้ระชาชนสามารถขอรับ
บริการผ่านช่องทางออนไลนไ์ด้
เปา้หมายเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome)1)  มีระบบฐานข้อมูล
กลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ ของหนว่ยงาน
ในสังกดั พม. ได้แก ่สป.พม. กรม
กจิการเด็กและเยาวชน  กรม
กจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
กรมกจิการผู้สูงอาย ุและกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ2) มี
ระบบรายงานผลการใหบ้ริการ
กลุ่มเปา้หมายตามภารกจิ พม.     
 - รายงานสถิติกลุ่มเปา้หมายที่
ได้รับสิทธิประโยชนด้์านสวัสดิการ
สังคม      - การตรวจสอบคุณภาพ
และความถูกต้องข้อมูล (Data 
Validation and Verification)
เพือ่น าไปใช้ในการปฏบิติังานและ
บริการประชาชน3) มีการแสดงผล
การติดตาม การรายงานผล การ
บนัทกึข้อมูล และระบบรายงาน
แสดงผลข้อมูล ทีป่ระชาชน 
เจ้าหนา้ที ่ผู้บริหารเข้าถึงได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รพ. ศิริราช/รพ.รามาธิบดี/รพ. 
ศรีนครินทร์ และรพ.สงขลา
นครินทร์ ม.มหดิล (คณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร และวิทยาลัย
ราชสุดา)/มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ
(StanfordUniversity,New 
York
University และ Huazhong 
University)

BR0201X66 โครงการ
ปญัญาประดิษฐ์
เพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูล 
ตรวจคัดกรองและ
ช่วยวินจิฉัยมะเร็ง
เพือ่สุขภาพคนไทย
 โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 1 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ
ส านกังาน

คณะกรรมการ
ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

ผ่าน พบข.

MS 4.2 และ 
MS 2.2

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.) BR0201X67 โครงการ
แพลตฟอร์มการ
เฝ้าระวัง
สถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออยา่ง
บรูณาการ 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะทีห่นึง่ 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 90,000,000 บาท งบบรูณาการ
แผนงานบรูณา

การรัฐบาลดิจิทลั 
ป ี2565 (อยู่

ระหว่างการขอ
งบประมาณ)

MS 4.2 และ 
MS 2.2

แนวทางการด าเนนิงาน : ท าการ
พัฒนา AI deep learning model
 ทีม่ีประสิทธิภาพสูง (AI 
federated model framework 
ส าหรับ CNN model) ใช้งานได้ใน
สถานการณ์จริง ซ่ึงพัฒนาโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลจ านวนมากและการ
เชื่อมโยงกบัผลวินจิฉัยทีถู่กต้อง 
โดยเปน็การแชร์ข้อมูลแบบ
สหพันธรัฐ ช่วยใหส้ถาบนัทาง
การแพทยท์ีเ่ข้าร่วมทัว่โลก สามารถ
ใช้กรอบการท างานกบัอัลกอริทมึ
การเรียนรู้เชิงลึกและสามารถส่ง
น  าหนกัหรือพารามิเตอร์ 
แบบจ าลองไปยงัแบบจ าลอง 
ส่วนกลางได้ นอกจากจะได้ท าการ
ประยกุต์ใช้ AI ส าหรับการตรวจคัด
กรองและช่วยวินจิฉัยมะเร็งต่อม
ลูกหมาก มะเร็งต่อมลูกหมาก 
เปา้หมาย :
- แบบจ าลองเชื่อมโยงข้อมูล
ส าหรับสถาบนัการแพทย์
- แบบ AI ในการวินจิฉัยมะเร็ง
อยา่งมีประสิทธิภาพ

แนวทางการด าเนนิงาน : ต่อยอด 
“ชุดซอฟต์แวร์ทนัระบาด” ใหเ้ปน็ 
“แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออยา่งบรูณาการ” (หรือ 
แพลตฟอร์มทนัระบาด) และ
ประยกุต์ใช้แพลตฟอร์มส าหรับเฝ้า
ระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคติดเชื อทางเดินหายใจอื่น 
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม  
พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การ
รายงานสุขภาพและต าแหนง่ GPS 
การบนัทกึอุณหภมูิร่างกาย การ
ปรึกษาแพทยท์างไกล การน าเสนอ
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 
พร้อมพัฒนาระบบเอกซเรยดิ์จิทลั
พร้อม AI และระบบลงทะเบยีน
ผู้ใช้และบริหารจัดการสิทธิ์ 
เปา้หมาย : 
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้า
ระวังโรคติดต่ออยา่งบรูณาการ
- แอปพลิเคชั่นปรึกษา ประเมิน 
และพยากรณ์ความเส่ียงของโรค
- ระบบลงทะเบยีนผู้ใช้ และบริหาร
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและ
แอปพลิเคชัน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)(สพร.) /
หนว่ยงานภาครัฐและองค์กร
ภาครัฐทีน่ าระบบไปใช้

BR0201X68 โครงการบริการ
ภาครัฐ – 
chatbot 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการพัฒนา
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564
ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 15.0000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 56.1750 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 และ 
MS 2.2

แนวทางการด าเนนิงาน : ต่อยอด 
“ชุดซอฟต์แวร์ทนัระบาด” ใหเ้ปน็ 
“แพลตฟอร์มการเฝ้าระวัง
สถานการณ์ทางระบาดวิทยาของ
โรคติดต่ออยา่งบรูณาการ” (หรือ 
แพลตฟอร์มทนัระบาด) และ
ประยกุต์ใช้แพลตฟอร์มส าหรับเฝ้า
ระวังสถานการณ์ทางระบาดวิทยา
ของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 
และโรคติดเชื อทางเดินหายใจอื่น 
โดยการพัฒนาแพลตฟอร์ม  
พัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น การ
รายงานสุขภาพและต าแหนง่ GPS 
การบนัทกึอุณหภมูิร่างกาย การ
ปรึกษาแพทยท์างไกล การน าเสนอ
สถานการณ์ทางระบาดวิทยา 
พร้อมพัฒนาระบบเอกซเรยดิ์จิทลั
พร้อม AI และระบบลงทะเบยีน
ผู้ใช้และบริหารจัดการสิทธิ์ 
เปา้หมาย : 
- แพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันเฝ้า
ระวังโรคติดต่ออยา่งบรูณาการ
- แอปพลิเคชั่นปรึกษา ประเมิน 
และพยากรณ์ความเส่ียงของโรค
- ระบบลงทะเบยีนผู้ใช้ และบริหาร
จัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและ
แอปพลิเคชัน

เปา้หมาย
1) เพือ่สร้างใหเ้กดิชุมชน
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
นวัตกรรมด้านปญัญาประดิษฐ์
ภาครัฐ
2) เพือ่จัดใหม้ี Platform AI 
ภาครัฐส าหรับการต่อยอด
นวัตกรรมการท างาน และการ
ใหบ้ริการ
3) เพือ่ยกระดับศักยภาพบคุลากร
ภาครัฐไทยด้านปญัญาประดิษฐ์
ปอ้นเข้าสู่หนว่ยงานรัฐต่างๆทีข่าด
แคลน ตลอดจนจัดใหม้ีพื นที ่
ทดสอบ ทดลองนวัตกรรม
ปญัญาประดิษฐ์ภาครัฐไทยสู่การ
น าไปใช้ประโยชนไ์ด้อยา่งเปน็
รูปธรรม
กจิกรรม ป ี2564
เกดินวัตกรรมบริการดิจิทลัภาครัฐที่
เพิม่ขีดความสามารถในการ
ขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทลั
กจิกรรม ป ี2565
(1) พัฒนาแพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
(2) พัฒนากลไกการส่งเสริมและ
สนบัสนนุการใช้งาน AI ใน
หนว่ยงานรัฐ
(3) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผลผลผลิต ป ี2564
จ านวนนวัตกรรมดิจิทลัทีช่่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการท างาน 3 
นวัตกรรม
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนหนว่ยงานน าร่องในการใช้
บริการ Platform as a Service 3
 หนว่ยงาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านกังาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X69 โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศทาง
ดิจิทลั (Digital 
ecosystem) 
ส าหรับ หนว่ยงาน
ภาครัฐในการ
พัฒนาสู่รัฐบาล
ดิจิทลัเพือ่
ประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เปา้หมาย 1. ศึกษา และพัฒนา
กรอบแนวคิดเกีย่วกบัระบบนเิวศ
ทางดิจิทลัของหนว่ยงานภาครัฐ
ส าหรับการใหบ้ริการประชาชน
และภาคธุรกจิ 2. น ากรอบแนวคิด
เกีย่วกบัระบบนเิวศทางดิจิทลัของ
หนว่ยงานภาครัฐมาประยกุต์ใช้ใน
การยกระดับประสิทธิภาพส าหรับ
การใหบ้ริการประชาชนและภาค
ธุรกจิ 3. ส่งเสริม ผลักดัน สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแกไ้ข
ปญัหาและอุปสรรคในการ
ยกระดับประสิทธิภาพของ
หนว่ยงานภาครัฐส าหรับการ
ใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกจิ
ผลผลิต 1. รายงานผลการศึกษา
กรอบแนวคิดและและแนวทางการ
สร้างระบบนเิวศทางดิจิทลัของ
หนว่ยงานภาครัฐส าหรับการ
ใหบ้ริการประชาชนและภาคธุรกจิ 
2. รายงานผลการจัดงาน
ประชุมสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผล
การศึกษาการสร้างระบบนเิวศทาง
ดิจิทลัของหนว่ยงานภาครัฐส าหรับ
การใหบ้ริการประชาชนและภาค
ธุรกจิ 3. รายงานผลการทดลอง
และทดสอบโมเดลการสร้างระบบ
นเิวศทางดิจิทลัของหนว่ยงาน
ภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกจิที่
เหมาะสมกบับริบทของหนว่ยงาน
ภาครัฐไทย 4. รายงานผลการ
ส่งเสริม ผลักดัน ใหห้นว่ยงาน
ภาครัฐด าเนนิการตามรูปแบบของ
ระบบนเิวศทางดิจิทลัเพือ่ยกระดับ
ประสิทธิภาพส าหรับการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกจิ 5. ส่ือ
ประชาสัมพันธ์
ผลลัพธ์ หนว่ยงานภาครัฐสามารถ
น าแนวคิดเร่ืองระบบนเิวศทาง
ดิจิทลัมาใช้ในการยกระดับ
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ
ประชาชนและภาคธุรกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ. BR0201X70 การจัดท าแนวทาง
 วิธีการ และ/หรือ
 กลไกการดึงดูด 
พัฒนา รักษา 
และบริหารจัดการ
ก าลังคนดิจิทลั
ภาครัฐใหส้ามารถ
ปฏบิติังานได้อยา่ง
เต็มศักยภาพ และ
กระตุ้น
ความสามารถใน
การปรับเปล่ียน
องค์กรภาครัฐเปน็
รัฐบาลดิจิทลั

 - มีผู้เชี่ยวชาญและบคุลากรด้าน
ดิจิทลัทีเ่พียงพอ
 - ผู้ปฏบิติังานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลัภาครัฐได้รับการยกระดับ
ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เพียงพอทั งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพือ่สนบัสนนุการ
ขับเคล่ือนหนว่ยงานภาครัฐไปสู่
ดิจิทลัไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

66

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านกังาน 
ก.พ.ร.)

BR0201X71 การประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 (ตัวชี วัด
การพัฒนา
องค์การสู่ดิจิทลั 
(ร้อยละ 15))

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

65

9,067,800 บาท /
 10,000,000 บาท

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ 

64/ 
เสนอขอตั งงบในปี

 65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X72 โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั (สพร.)

หนว่ยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยกุต์ใช้ 100 
หนว่ยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 10,800,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เปา้หมาย 1) เพือ่สนบัสนนุกลไก
การประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการของส่วนราชการ ให้
สามารถด าเนนิงานได้อยา่งคล่องตัว
 มีคุณภาพ และเปน็มาตรฐาน
เดียวกนั และ 2) เพือ่พัฒนาระบบ
การด าเนนิงานของหนว่ยงานของ
รัฐในการขับเคล่ือนภารกจิส าคัญ
ของรัฐบาล การแกไ้ขปญัหาและ
การอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพือ่เพิม่ศักยภาพของ
หนว่ยงานในการสนบัสนนุการ
พัฒนาประเทศ
ผลผลิต  1) รายละเอียดตัวชี วัด
ส าหรับการประเมินส่วนราชการ 2)
 ประชุมหารือคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏบิติั
ราชการของส่วนราชการ 3) จัดท า
คู่มือการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏบิติัราชการในรูปแบบส่ือดิจิทลั/
อิเล็กทรอนกิส์ และ 4) ประชุม
ติดตามผลการปฏบิติัราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏบิติัราชการ
ผลลัพธ์  ผลการประเมินส่วน
ราชการมีความนา่เชื่อถือ และ
เปน็ไปตามแนวทางทีก่ าหนดตาม
มติคณะรัฐมนตรี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X73 โครงการศูนย์
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมดิจิทลั
ภาครัฐ (DGTi) 
(สพร.)

หนว่ยงานภาครัฐน าเทคโนโลยี
ดิจิทลัไปประยกุต์ใช้ 100 
หนว่ยงานใน 12 จังหวัด และ 4 
ภมูิภาค

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

 14,300,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสาร ส านกังาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

BR0201X74 โครงการ
พัฒนาการน า Big
 Data และ AI มา
ใช้ในการวางแผน
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

พฤศจิกายน 2563
 - กนัยายน 2564

        25,060,600 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี

พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC) 

BR0201X75 โครงการฝึกอบรม
 และพัฒนาเนื อหา
 ส าหรับจัด
ฝึกอบรมการ
พัฒนาทกัษะ
ทางด้าน
เทคโนโลยดิีจิทลั 
และ
ปญัญาประดิษฐ์ 
(AI)

ฝึกอบรม และพัฒนาเนื อหา 
ส าหรับจัดฝึกอบรมการพัฒนา
ทกัษะทางด้านเทคโนโลยดิีจิทลั 
และปญัญาประดิษฐ์ (AI) ใหก้บับุ
คลทีส่นใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65          7,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังาน ก.พ. BR0201X76 โครงการ "โรงซ่อม
 เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทลั" 
หรือ Digital 
Garage เพือ่ช่วย
สนบัสนนุใหส่้วน
ราชการได้
บคุลากรทีม่ีทกัษะ
ด้านดิจิทลัและ
นวัตกรรมอยา่ง
เหมาะสม

ส่วนราชการมีแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลเฉพาะ ส าหรับ
กลุ่มก าลังคนคุณภาพด้าน
วิทยาการข้อมูล (HRM for Digital
 Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

67

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เชิงปริมาณ :
1. กระทรวงศึกษาธิการ มี Big 
Dataบรูณาการเพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลระหว่างองค์กร (หนว่ยงาน 
สังกดักระทรวงศึกษาธิการ) จ านวน
 1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษาธิการมีระบบ 
AI/Machine Learning เพือ่
วิเคราะหป์จัจัยทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
คุณภาพการศึกษาและนโยบาย 
จ านวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพือ่
ใช้ในการบริหารข้อมูล และสร้าง
อัลกอริทมึ ส าหรับการตัดสินใจ ที่
มีประสิทธิภาพแม่นย า ส่งผลให้
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย 
กา้วน าเหนอืคู่แข่งในภมูิภาคเดียวกนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ. / สพร. / ดศ. / 
สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR0201X77 การจัดท าแนวทาง
และกรอบการ
ด าเนนิงานในการ
พัฒนาก าลังคน
ภาครัฐเพือ่ใช้
ประโยชนข์้อมูล
ขนาดใหญ่ รวมถึง
เสริมสร้าง
แรงจูงใจในการ
พัฒนาอยา่ง
ต่อเนือ่ง

 - บคุลากรภาครัฐด้าน Big Data 
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
 - บคุลากรภาครัฐได้รับการพัฒนา
ขีดความสามารถด้านการใช้
ประโยชนข์้อมูล และมีการน า
ทกัษะไปใช้ หรือพัฒนาทกัษะอยา่ง
ต่อเนือ่ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64
 / ต.ค. 64 – ก.ย.

68

 ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

ไม่ใช้เงิน
งบประมาณ

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X78 โครงการยกระดับ
ความสามารถและ
สร้างความพร้อม
ของบคุลากรเพือ่
ส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทลั 
(Government 
Digital Skills) 
(สพร.)

จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการ
อบรมจากสถาบนัพัฒนาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน

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

 4,432,100 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR0201X79 โครงการระบบ
ฐานข้อมูลการ
ประเมินมาตรฐาน
ทกัษะด้านข้อมูล
มหตัและ
สนบัสนนุการ
พัฒนาขีด
ความสามารถของ
ข้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

มีเคร่ืองมือสนบัสนนุการประเมิน
ตนเอง Self-Assessment โดยวัด
ทกัษะด้านข้อมูลมหตัด้วย
แบบทดสอบแกข่้าราชการและ
บคุลากรภาครัฐ

ม.ค. - มิ.ย. 64 ยงัไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับ

จัดสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X80 โครงการการเพิม่
ขีดความสามารถ
การบริหารจัดการ
องค์กรด้านดิจิทลั 
(High 
Performance 
Organization) 
(สพร.)

ระดับความส าเร็จของการ
ปรับเปล่ียนองค์กรไปเปน็ดิจิทลั 
ร้อยละ 100 ของแผนทีว่างไว้

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

 14,054,500 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X81 โครงการเพิม่
ทกัษะใหม่ทีจ่ าเปน็
 และการเสริม
ทกัษะใหม่ ด้าน
ดิจิทลัภาครัฐ 
((Reskill - 
Upskill)

จ านวนเจ้าหนา้ทีอ่ยา่งนอ้ย 50% 
ของหนว่ยงานหลักได้รับการพัฒนา
ตามแผน 150 คน

ต.ค.64 - ก.ย.65  1,082,400 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X82 ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 10.8000
 ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 35.2000 
ล้านบาท

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 3.1

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) (สพร./ก.พ./
ดศ./สถาบนัการศึกษา)

BR0201X83 การพัฒนาทกัษะ 
ทศันคติ และ
ความสามารถ
บคุลากรภาครัฐ
ทางด้านดิจิทลั 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการยกระดับ
ความสามารถและ
สร้างความพร้อม
ของบคุลากรเพือ่
ส่งเสริมรัฐบาล
ดิจิทลั 
(Government 
Digital Skills)

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

2564 = 4.4321 
ล้านบาท
2565 = ขอรับ
จัดสรร 93.7291 
ล้านบาท

งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

2564, 2565

MS 3.1

เปา้หมาย
1) เพือ่ใหห้นว่ยงานมีกรอบการ
ด าเนนิการ Digital 
Transformation
2) เพือ่เพิม่ความรู้ ความเข้าใจให้
เจ้าหนา้ทีห่นว่ยงานในการผลักดัน
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
กจิกรรม ป ี2564 - 2565
(1) ศึกษา Gap Analysis และแผน
 Digital Transformation
(2) ระดมความคิดเหน็/สัมมนนา
ร่วมกบัหนว่ยงานทีเ่หีย่วข้องเพือ่
ผลักดัน Digital Transformation
(3) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
100 หนว่ยงานน าเทคโนโลยไีป
ประยกุต์ใช้
ผลผลิต ป ี2565
(1) จ านวนแพลตฟอร์มกลาง
ส าหรับการด าเนนิงานภายใน
หนว่ยงานหรือการใหบ้ริการ
ประชาชน 6 โดเมน
(2) จ านวนผู้ใช้ประโยชนจ์าก
เอกสารดิจิทลั 100,000 ราย

การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ท างานและบริการ
ประชาชน 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั

สพร. ใช้ชื่อ
โครงการว่า 
โครงการอ านวย
ความสะดวก
ภาครัฐ ในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่
การเปน็องค์กร
ดิจิทลั 

เปา้หมาย
(1) เพือ่ใหค้วามรู้ เสริมสร้างทกัษะ
บคุลากรภาครัฐเฉพาะด้าน
เทคโนโลยดิีทลั ใหม้ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถสนบัสนนุ
องค์กรใหส้ามารถเปล่ียนผ่านสู่การ
เปน็รัฐบาลดิจิทลัได้ 
(2) เพือ่ใหค้ าปรึกษา แนะน า
หนว่ยงานภาครัฐในการการ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัทีจ่ าเปน็
ต่อการปรับเปล่ียนองค์กรใหเ้ปน็
ดิจิทลั 
(3) เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขยายผลการจัดอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของ TDGA ไปยงั
เจ้าหนา้ทีข่องรัฐทัว่ประเทศ
(4) เพือ่สร้างระบบการเรียนรู้
แพลตฟอร์มดิจิทลั ส าหรับ
บคุลากรภาครัฐ เพือ่ยกระดับ
ทกัษะการเรียนรู้ และเพิม่
สมรรถนะจนสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัในการท างานได้
อยา่งสัมฤทธิ์ผล
กิจกรรมตอ่เน่ือง
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรภาครัฐ
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สนบัสนนุการพัฒนาทกัษะดิจิทลั
ของบคุลากรภาครัฐ
กจิกรรม ป ี2565
(1) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการ
อบรมจากสถาบนัพัฒนาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการ
อบรมจากสถาบนัพัฒนาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X84 โครงการศึกษา
ความเหมาะสม
และแนวทางการ
ขับเคล่ือน
จริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์
ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนของ
ประเทศไทย 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
มีแนวทางจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์
 เพือ่ขับเคล่ือนเทคโนโลยดิีจิทลั 
อุตสาหกรรมดิจิทลั แรงงานดิจิทลั 
ของประเทศ ด้วยการมีแนวทางใน
การปฏบิติัอยา่งมีรูปธรรม

270 วันนบัถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

         8,258,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

เปา้หมาย
(1) เพือ่ใหค้วามรู้ เสริมสร้างทกัษะ
บคุลากรภาครัฐเฉพาะด้าน
เทคโนโลยดิีทลั ใหม้ีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ จนสามารถสนบัสนนุ
องค์กรใหส้ามารถเปล่ียนผ่านสู่การ
เปน็รัฐบาลดิจิทลัได้ 
(2) เพือ่ใหค้ าปรึกษา แนะน า
หนว่ยงานภาครัฐในการการ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัทีจ่ าเปน็
ต่อการปรับเปล่ียนองค์กรใหเ้ปน็
ดิจิทลั 
(3) เพือ่สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ในการขยายผลการจัดอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ของ TDGA ไปยงั
เจ้าหนา้ทีข่องรัฐทัว่ประเทศ
(4) เพือ่สร้างระบบการเรียนรู้
แพลตฟอร์มดิจิทลั ส าหรับ
บคุลากรภาครัฐ เพือ่ยกระดับ
ทกัษะการเรียนรู้ และเพิม่
สมรรถนะจนสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัในการท างานได้
อยา่งสัมฤทธิ์ผล
กิจกรรมตอ่เน่ือง
(1) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ยกระดับทกัษะด้านดิจิทลัใหแ้ก่
บคุลากรภาครัฐ
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
สนบัสนนุการพัฒนาทกัษะดิจิทลั
ของบคุลากรภาครัฐ
กจิกรรม ป ี2565
(1) ประชาสัมพันธ์ (สร้างการรับรู้
และความเข้าใจ) และการติดตาม
และประเมินผล
ผลผลิต ป ี2564
จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการ
อบรมจากสถาบนัพัฒนาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน
ผลผลิต ป ี2565
จ านวนบคุลากรภาครัฐทีผ่่านการ
อบรมจากสถาบนัพัฒนาบคุลากร
ด้านดิจิทลัภาครัฐ (TDGA) 7,000 
คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X85 โครงการสร้าง
ความตระหนกัรู้
การประยกุต์ใช้
ปญัญาประดิษฐ์
แบบมีจริยธรรม 
เพือ่รองรับการ
ขับเคล่ือนสู่
อุตสาหกรรมแหง่
อนาคต โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

หนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน มีบคุลากรทางด้าน
เทคโนโลยปีญัญา ประดิษฐ์ทีม่ี
ศักยภาพในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมแหง่อนาคต สู่
ตลาดแรงงานดิจิทลั (Digital 
Workforce)

270 วันนบัถัดจาก
วันลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปงีบประมาณ 

2565)

        32,435,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X86 การจัดท าแนว
ปฏบิติัจริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์ 
(Thailand AI 
Ethics Guideline)

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและ
เหน็ชอบ แนวปฏบิติัจริยธรรม
ปญัญาประดิษฐ์ (Thailand AI 
Ethics Guideline) เมื่อวันที ่2 
กมุภาพันธ์ 2564 โดยให ้ดศ. เร่ง
สร้างความเข้าใจทีช่ัดเจนกบั
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัแนว
ปฏบิติัจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ ทั ง
ในประเด็นของหลักคิด นยิาม และ
แนวทางการแปลงแนวปฏบิติั
จริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ไปสู่การ
ปฏบิติั

-  ไม่มี - MS 4.1

ส านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0201X87 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
(กจิกรรม  
ใหบ้ริการเฝ้าระวัง
ภยัคุกคามไซเบอร์
ใหก้บัโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทลัและ
บริการออนไลน์
ของหนว่ยงาน
ภาครัฐ)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 275,500,900 
บาท*

(งบประมาณป ี64)

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

เพือ่ใหห้นว่ยงานภาครัฐได้รับการ
เฝ้าระวังและปอ้งกนัภยัคุกคามทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ
 รวมถึงมีเคร่ืองมือทีช่่วยในการ
ประสานการแจ้งเหตุร่วมกบั
หนว่ยงานโครงสร้างพื นฐานส าคัญ
ทางสารสนเทศ เพือ่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภยัคุกคามได้อยา่ง
ทนัทว่งท ีและมีประสิทธิภาพ โดย
กจิกรรมดังกล่าว มีผลผลิตทีจ่ะส่ง
มอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้แก่
   - มีมาตรฐานส าหรับเอกสาร
อิเล็กทรอนกิส์ Digital ID/การใช้
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิส์ฺ/ชุดข้อมูล
ของหนว่ยงานภาครัฐและมี
เคร่ืองมือในการปกปอ้งระบบหรือ
ข้อมูลทีส่ าคัญของภาครัฐ ส าหรับ 
250 หนว่ยงาน 1 ระบบ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0201X88 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 575,844,100 
บาท*

(ค าของบประมาณ
 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.1 การบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านกังานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X89 โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กจิกรรม จัดท า
มาตรการและ
แนวปฏบิติัขั นต่ า
ในการปกปอ้งและ
รักษาความมั่นคง
ปลอดภยั
โครงสร้างพื นฐาน
ส าคัญของประเทศ

มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏบิติั
ขั นต่ า และแนวทางการส่งเสริมใน
การปกปอ้งและรักษาความมั่นคง
ปลอดภยัโครงสร้างพื นฐานส าคัญ
ของประเทศ ตามทีก่ าหนดไว้ใน 
พรบ. รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซ
เบอร์

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65          5,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี
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MS 4.1

ส านกังานคณะกรรมการรักษา
ความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์
แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X90 โครงการเพิม่ขีด
ความสามารถ
ระบบบริหาร
จัดการด้านไซ
เบอร์ของประเทศ
กจิกรรม ประเมิน
ความเส่ียงต่อภยั
คุกคามไซเบอร์
ของประเทศ

รายงานการวิเคราะหแ์ละประเมิน
ความเส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ใน
ภาพรวมของประเทศ และการ
ก าหนดแนวทางการบริหารความ
เส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65         10,000,000 เสนอขอตัง้
งบประมาณในป ี

65

MS 4.1

เพือ่ปฏรูิปกระบวนการท างานของ
ภาครัฐเพือ่ผลักดัน
ใหเ้กดิการใหบ้ริการภาครัฐทีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
รูปแบบทีเ่ปน็ตามมาตรฐานสากล 
และมีความมั่นคงปลอดภยั รวมทั ง
ท าใหเ้จ้าหนา้ทีรั่ฐมีเคร่ืองมือ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรมทีช่่วย
สนบัสนนุการใหบ้ริการภาค
ประชาชนและภาคเอกชนท าได้
อยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง เพือ่ให้
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อยา่งทนัทว่งท ีรวมถึง
เปน็การสร้างสภาพแวดล้อมและ
เตรียมความพร้อมของประเทศให้
เปน็ทีน่า่ลงทนุในสายตาของนกั
ลงทนุต่างชาติ อันจะส่งผลต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศใน
ภาพรวม กจิกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตทีจ่ะส่งมอบในปงีบประมาณ
 พ.ศ. 2565 ได้แก่
   - มีระบบใหบ้ริการเฝ้าระวังภยั
คุกคามไซเบอร์ใหก้บัโครงสร้าง
พื นฐานดิจิทลัและบริการออนไลน์
ของหนว่ยงานภาครัฐ เพือ่เพิม่
ความเชื่อมั่นในการใหบ้ริการ 
จ านวน 400 หนว่ยงาน

โครงการพัฒนา
บริการโครงสร้าง
พื นฐานและความ
มั่นคงปลอดภยั
ด้านดิจิทลั 
(Infrastructure 
and Security)
(กจิกรรม 
ใหบ้ริการเฝ้าระวัง
ภยัคุกคามไซเบอร์
ใหก้บับริการ
ออนไลนภ์าครัฐ 
และจัดการ
เหตุการณ์ภยั
คุกคามไซเบอร์
ใหก้บัโครงสร้าง
พื นฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ (CII))



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X91 โครงการจ้างที่
ปรึกษากจิกรรม
จัดท าแผนแม่บท
การด าเนนิงาน
ด้านการส่งเสริม 
และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล 
พ.ศ. 2564-2568 
ภายใต้โครงการ
จัดตั งส านกังาน
คณะ
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล

1. จัดท าแผนแม่บทการด าเนนิงาน
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล ภายใต้กรอบ
ระยะเวลา 5 ป ี(พ.ศ. 2564-2568) 
เพือ่ก าหนดกรอบแนวทางการ
ด าเนนิงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลของ
ประเทศ
2. เพือ่ใหห้นว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในฐานะผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบคุคล และ/หรือ ผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล 
สามารถน าแผนแม่บทการ
ด าเนนิงานด้านการส่งเสริม และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ .ศ.
 2564-2568 มาประยกุต์ใช้ในการ
วางแผนการด าเนนิงานขององค์กร
ได้

30 ก.ย. 63 - 26 
มิ.ย. 64

 4,200,000 บาท  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าป ี
2563 (โครงการ
จัดตั งส านกังาน
คณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X92 โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าร่าง
กฎหมายล าดับ
รองภายใต้
พระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคลมีข้อมูลพื นฐานเกีย่วกบั
กฎหมาย หลักเกณฑ์ กลไก หรือ
มาตรการก ากบัดูแลเกีย่วกบัการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลที่
เปน็ไปตามหลักการทีก่ฎหมาย
ก าหนดและสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล เพือ่ประกอบการ
พิจารณาในการออกกฎหมายล าดับ
รองภายใต้พระราชบญัญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 
2. มีกฎหมายล าดับรองทีก่ าหนด
หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการ
ก ากบัดูแลเกีย่วกบัการใหค้วาม
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคลทีเ่ปน็ไป
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

31 ต.ค. 63 - 25 
ต.ค. 64

17,500,000 บาท งบประมาณจาก
แหล่งอื่น (กองทนุ
พัฒนาดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและ

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X93 24 ธ.ค. 63 -18 
ธ.ค. 64

 18,944,705 บาท งบนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น 
(กองทนุพัฒนา

ดิจิทลัเพือ่
เศรษฐกจิและ

สังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
(ซ  ากบั BR0801 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้าน
ส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

BR0201X94 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม 
(Anti Fake News 
Center: AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทั งท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่าย ผู้
ประสานงาน ทั งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นื อหา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง 
รวมไปถึงประชาชนและส่ือมวลชน 
รวมถึงการสร้างความตระหนกัรู้ 
ใหแ้กป่ระชาชนในการรับข้อมูล
ข่าวสารอยา่งมีวิจารณญาณกอ่นจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เนต็

25 ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65

      245,226,800 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
(ซ  ากบั BR0802 แผนการ
ปฏรูิปประเทศด้าน
ส่ือสารมวลชน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ)

BR0201X95 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย 
(Facebook 
Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์)

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวม
จัดเกบ็ สืบสวน วิเคราะหข์้อมูล
หลักฐานเพือ่ร้องขอต่อศาลใหม้ีการ
ระงับการแพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีผิ่ดกฎหมาย มี
ช่องทางใหป้ระชาชนแจ้งเบาะแส 
เนื อหาทีไ่ม่เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 65

        19,938,700 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.1

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคลมีข้อมูลเชิงลึก เพือ่
ประกอบการพิจารณาออก
ประกาศแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
(Personal Data Protection 
Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบคุคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลทีเ่ปน็ไปตามหลักการที่
กฎหมายก าหนดและสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล 
2. หนว่ยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนทีเ่ปน็ผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบคุคลและผู้ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคลมีแนวทางเบื องต้น เพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนนิการตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

โครงการจ้างที่
ปรึกษาจัดท าแนว
ปฏบิติัเกีย่วกบั
การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบคุคล 
(Personal Data 
Protection 
Guideline) ของผู้
ควบคุมข้อมูลส่วน
บคุคลและผู้
ประมวลผลข้อมูล
ส่วนบคุคล ตาม
พระราชบญัญัติ
คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X96 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์มดิจิทลั
ของรัฐ กจิกรรม
พัฒนาระบบคลา
วนก์ลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กบัหนว่ยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่นอ้ยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

      845,763,100 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

บริษัท โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากดั (มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงาน 
Government Big 
Data and AI 
Platform

เปา้หมายคือ มี Platform ส าหรับ
ภาครัฐ เพือ่พัฒนาทกัษะทางด้าน
ปญัญาประดิษฐ์ (AI)  และการใช้
ประโยชนจ์ากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
 Data) เพือ่น าไปประยกุต์ใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ของหนว่ยงาน
ต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไม่มี บมจ. 
โทรคมนาคม

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

บริษัท โทรคมนาคม แหง่ขาติ 
จ ากดั (มหาชน) (NT)

BR0201X98 แผนงานการ
ใหบ้ริการ 5G 
ส าหรับลูกค้า
องค์กร

เพือ่เตรียมใหบ้ริการแกลู่กค้า
องค์กร เพือ่สนบัสนนุความสามารถ
ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การศึกษา เมืองอัจฉริยะ และด้าน
สาธารณสุขของประเทศ ช่วย
ยกระดับ บริการภาครัฐในด้าน
ต่างๆ และความมั่นคง เพือ่ร่วม
ขับเคล่ือนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 
ผู้รับผลประโยชน ์กลุ่มองค์กรต่างๆ
 ในด้านสาธารณสุข การศึกษา 
การเกษตร อุตสาหกรรม และเมือง
อัจฉริยะทีต้่องการใช้บริการ
เทคโนโลย ี5G ภายในพื นทีเ่ฉพาะ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64  ไม่มี บมจ. 
โทรคมนาคม

แหง่ชาติ (ไม่ใช้
งบประมาณ

แผ่นดิน)

MS 4.2

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X99 โครงการการ
พัฒนาระบบ
เครือข่ายส่ือสาร
ข้อมูลเชื่อมโยง
หนว่ยงานภาครัฐ 
(GIN)

จ านวนหนว่ยงานภาครัฐ (สะสม) 
ทีม่ีการเชื่อมโยงกนัผ่านเครือข่าย
ส่ือสารภาครัฐ 3,100 หนว่ยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  372,400,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X100 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
ดิจิทลัภาครัฐทีม่ี
ความมั่นคง
ปลอดภยั (GSI 
(DG Links))

เชื่อมโยงหนว่ยงาน/ระบบส าคัญ
ด้วย DG Links 105 หนว่ยงาน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  256,200,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
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MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X101 โครงการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ 
(DGA Data 
Center (DG 
Cloud))

จ านวนระบบส าคัญทีใ่ช้บริการศูนย์
ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center)
 2 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  103,700,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.

 64

MS 4.2 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0201X102 โครงการพัฒนา 
Digital Health 
Regulatory 
Sandbox

มีรูปแบบการบริการ (Business 
Model) ทีม่ีความเปน็ไปได้โดยไม่มี
การปดิกั นนวัตกรรมการบริการใน
อนาคต น าไปสู่การก ากบัดูแลทีม่ี
ประสิทธิภาพและคุ้มครองความ
ปลอดภยัใหแ้กผู้่รับบริการ

2564 - 2565         50,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 ด้านสาธารณสุข 
ประเด็นที ่2 ระบบ

เทคโนโลยแีละ
สารสนเทศสุขภาพ

ส านกังานทรัพยากรน  าแหง่ชาติ BR0201X103 โครงการพัฒนา
ต้นแบบระบบ
คาดการณ์
สถานการณ์น  า
ด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์น  า
และข้อมูลเปดิ น าข้อมูลเชิงอุตุ 
อุทกมาวิเคราะห ์ใช้ข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทยีมมาวิเคราะหด้์วย AI

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

ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

BR0201X104 โครงการวิจัยและ
พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ปญัญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI 
for Thai)

AI for Thai V2
• มีระบบ Monitor ทรัพยากรแยก
ตามบริการแต่ละตัว
• มี dash board สถิติการใช้งาน
แยกตามบริการแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end ส าหรับ
เจ้าของบริการ เพือ่ติดตามสถิติการ
ใหบ้ริการ

ต.ค. 63 - ต.ค. 64          8,000,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 4.2 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)

BR0201X105 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
บริการข้อมูลเมือง
อัจฉริยะ  
(Smart City Data
 Service 
Platform) + 
(Micro Service 
หรือ MECAs)

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมือง
อัจฉริยะ และคลาวด์แพลตฟอร์ม
ใหร้องรับบริการข้อมูลเมืองทีข่ยาย
ได้ (Micro Service หรือ เมฆา: 
MECAs) พร้อมเปดิใหบ้ริการกบั
หนว่ยงานทีส่นใจ

ก.ค. 62 - ก.ค. 65          7,682,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.2 

ศูนยเ์ทคโนโลยอีิเล็กทรอนกิส์
และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ 
(NECTEC)
ร่วมกบั
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สถาบนัไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนกิส์
3) กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนรัุกษ์พลังงาน 
4) บริษัท เนก็ซ์พาย จ ากดั

BR0201X106 โครงการขยายผล
 NETPIE IoT 
Platform  และ
การพัฒนา IoT 
Platform เพือ่
บรูณาการการ
ออกแบบ การผลิต
 และการบริการ
ในอุตสาหกรรม

NETPIE IoT Platform: 
แพลตฟอร์มส่ือสารเชื่อมต่อทกุส่ิง
บนโลกอินเทอร์เนต็ ตอบสนอง
ผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

2564 - 2567         32,416,500 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.2 

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0201X107 ศูนย์
ทรัพยากรคอมพิวเ
ตอร์เพือ่การ
ค านวณขั นสูง 
(ThaiSC)

โครงสร้างพื นฐานด้านการค านวณ
ประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับ
โจทยป์ญัหาขนาดใหญ่ของประเทศ
 เพือ่ความรวดเร็วและแม่นย าใน
การหาค าตอบ โดยใหบ้ริการแบบ
เปดิ (Open Services) เพือ่ใช้ใน
งานวิจัยและพัฒนาทีต่อบโจทย์
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 67  ป ี64: 
600,000,000

ป ี65: 92,680,880
ป ี66: 71,300,000
ป ี67: 59,300,000

ป ี64 โครงการที่
ได้รับจัดสรรตาม 
และได้เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี65

MS 4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (พว.) 
กระทรวง อว./สศช./มท.

BR0201X108 ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะทีห่นึง่ 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

 428,600,000 บาท งบประมาณ
ส านกังานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ชาติ

MS 4.2 

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X109 โครงการ
แผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์
ทางการแพทย์
และสาธารณสุข 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 5 ป ี(ระยะทีห่นึง่ 
2 ป ีและระยะที่

สอง 3 ป)ี

100,000,000 บาท งบประมาณ
ส านกังาน

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

MS 4.2 

โครงการเปน็
โครงการส่งเสริม
ใหเ้กดิการ
ประยกุต์ใช้
เทคโนโลยปีญัญา
ประดิษฐ์ิในภาครัฐ
เพือ่ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ประชากรไทย 
(Government 
Service)

แนวทางการด าเนนิงาน : ศึกษา 
วิเคราะห ์และออกแบบ
กระบวนการและสถาปตัยกรรม
ของแพลตฟอร์มส าหรับการจัดการ
และบรูณาการข้อมูลสารสนเทศ
ของประเทศ ตั งแต่ระดับคน ชุมชน
 ในพื นทีเ่พือ่ช่วยแกป้ญัหาความ
ยากจน และส่งเสริมใหป้ระชากร
ผ่านเกณฑ์ความยากจน 5 มิติ 
ได้แก ่การศึกษา สุขภาพ รายได้ 
ความเปน็อยู ่และการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ โดยการพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐาน (Server/ Cloud Service
 และ Software) พัฒนาระบบเกบ็
ข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูลขนาด
ใหญ่ด้วยปญัญาประดิษฐ์ รวมถึงน า
ร่องการใช้แพลตฟอร์มกลาง 
วิเคราะห ์ทดสอบ และพัฒนา
มาตรฐาน หลักเกณฑ์และมาตรการ
ในด้านต่างๆ ทีเ่อื อใหเ้กดิการ
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล
สารสนเทศของภาครัฐอยา่งมั่นคง
ปลอดภยั
เปา้หมาย : ข้อมูลและแพลตฟอร์ม
การวิเคราะหข์้อมูลทีเ่ปน็
โครงสร้างพื นฐานของประเทศ อัน
น าไปสู่การก าหนนโยบายด้าน
เศรษฐกจิและสังคมทีม่ี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะช่วยลดช่องว่าง
ความเหล่ือมล  า

แนวทางการด าเนนิงาน : จัดท า
แผนแม่บทและแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขแบบ
บรูณาการ ผ่านการวิเคราะหร์ะบบ
ทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และออกแบบระบบจาก
โครงสร้างทีไ่ด้จากการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงใหเ้ปน็ไปตามโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และออกแบบส่วนต่อ
ของผู้ใช้งานระบบ UX/UI พัฒนา
ระบบเทคโนโลย ีAI ทางการแพทย์
และสาธารณสุข (AI ส าหรับ
ภาพรังสีทรวงอก ภาพถ่ายจอ
ประสาทตา และภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง) เพือ่เชื่อมต่อ
กบัการใช้ระบบป AI ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลสังกดั สธ. กบัแพทย์
ผู้ใหก้ารรักษา พร้อมน าระบบฯ ไป
ใช้ในโรงพยาบาลน าร่อง 
เปา้หมาย :
- ระบบเอกซเรยส์ าหรับทรวงอก ตา
 และสมอง
- ระบบลงทะเบยีน เชื่อมต่อ และ
บริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้าน
สาธารณสุข



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

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

BR0201X110 โครงการพัฒนา
เคร่ืองมือและ
แบบจ าลอง ด้าน 
AI เพือ่การ
ประยกุต์ใช้ในด้าน
การเกษตรของ
ประเทศไทย  
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ
 3 ปี

 50,000,000 บาท งบประมาณ พบข. MS 4.2 

แนวทางการด าเนนิงาน : จัดท า
แผนแม่บทและแผนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขแบบ
บรูณาการ ผ่านการวิเคราะหร์ะบบ
ทีเ่กีย่วข้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้งาน และออกแบบระบบจาก
โครงสร้างทีไ่ด้จากการศึกษา 
ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ปรับปรุงใหเ้ปน็ไปตามโครงสร้าง
ฐานข้อมูล และออกแบบส่วนต่อ
ของผู้ใช้งานระบบ UX/UI พัฒนา
ระบบเทคโนโลย ีAI ทางการแพทย์
และสาธารณสุข (AI ส าหรับ
ภาพรังสีทรวงอก ภาพถ่ายจอ
ประสาทตา และภาพเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สมอง) เพือ่เชื่อมต่อ
กบัการใช้ระบบป AI ทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสุขจาก
โรงพยาบาลสังกดั สธ. กบัแพทย์
ผู้ใหก้ารรักษา พร้อมน าระบบฯ ไป
ใช้ในโรงพยาบาลน าร่อง 
เปา้หมาย :
- ระบบเอกซเรยส์ าหรับทรวงอก ตา
 และสมอง
- ระบบลงทะเบยีน เชื่อมต่อ และ
บริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลด้าน
สาธารณสุข

แนวทางการด าเนนิงาน : พัฒนา
แพลตฟอร์มความร่วมมือด้านข้อมูล
เกษตรกรรมของประเทศไทย 
(THAGRI) ทีมุ่่งเนน้การใช้ประโยชน์
ในการวางแผนบริหารจัดการพื นที่
เกษตรกรรม โดยบรูณาการข้อมูล
จากฐานข้อมูลระหว่างฐานข้อมูล 
Agri-Map และฐานข้อมูล
การเกษตรแหง่ชาติ (NABC) ใน
รูปแบบ API/database รวมทั ง
การจัดท าธรรมาภบิาล และ
ใหบ้ริการข้อมูลแกเ่กษตรกร 
หนว่ยงานของรัฐและเอกชน 
พัฒนางานวิจัยเชิงประยกุต์ทีใ่ช้
ข้อมูลจากแพลตฟอร์ม THAGRI 
เสริมสร้าง Community ส าหรับ 
เกษตรกร/เจ้าของข้อมูล/
นกัพัฒนานวัตกรรม/ ใหม้ีความ
เข้มแข็ง สร้างความตระหนกัรู้ 
บริหารจัดการด้านการเกษตรของ
ประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ ผ่าน
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เปา้หมาย :
- แพลตฟอร์มความร่วมมือด้าน
ข้อมูลเกษตรกรรมของประเทศไทย 
- เคร่ืองมือการพยากรณ์ราคาสินค้า
เกษตร แมลงและโรคพืช
- Community ส าหรับ เกษตรกร/
เจ้าของข้อมูล/นกัพัฒนานวัตกรรม/
 ทีม่ีความเข้มแข็ง บริหารจัดการ
ด้านการเกษตรของประเทศได้มี
ประสิทธิภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทลั (depa)/อว. (สอวช.)/
สวสธ./สมาคมด้านดิจิทลั (เช่น
 AIAT)/ ส.อ.ท./ สภาหอการค้า
ไทย)

BR0201X111 โครงการส่งเสริม
ใหเ้กดิการพัฒนา
อุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์รองรับ
เทคโนโลย ีAI 
โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

พ.ศ. 2565-2567 215,000,000 บาท งบประมาณป ี
2565

MS 4.2 แนวทางการด าเนนิงาน : ปรับ
อุตสาหกรรมดั งเดิมใหเ้ปน็ผู้ผลิต
อุปกรณ์อัจฉริยะทีม่ีการใช้
เทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์ สร้าง
ความเข้มแข็งใหก้บัอุตสาหกรรม
ไทย โดยมุ่งเนน้การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยแีละนวัตกรรม AI ในการ
ยกระดับผลิตภณัฑ์และบริการ การ
เพิม่ประสิทธิภาพกระบวนการ 
และการเพิม่ผลิตภาพหรือ
มูลค่าเพิม่ ส่งเสริมใหเ้กดิการใช้
อุปกรณ์ดิจิทลัทีม่ีมาตรฐานของไทย
 สร้างความเชื่อมั่นใหก้บัผู้บริโภค 
กอ่ใหเ้กดิการใช้งานในประเทศ
อยา่งแพร่หลายทดแทนการน าเข้า 
ลดการขาดดุลช าระเงินทาง
เทคโนโลย ีผ่านการสนบัสนนุ/
อุดหนนุผู้ประกอบการให้
ด าเนนิการปรับปรุงเทคโนโลยแีละ
กระบวนการผลิต เพือ่พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ใหส้ามารถผ่านเกณฑ์
การรับรองเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ของไทย ส่งเสริมใหเ้กดิการ
ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
ปญัญาประดิษฐ์ในธุรกจิ MSMEs 
และเกษตร ตลอดหว่งโซ่มูลค่า ลด
ต้นทนุและเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการใหก้บัธุรกจิ ส่งเสริม
ประชาชนประยกุต์ใช้สินค้าไทยทีม่ี
เคร่ืองหมาย dSURE ช่วยลดการ
ขาดดุลจากการปญัหาการน าเข้า
สินค้าเทคโนโลยี
เปา้หมาย :
- ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดั งเดิม
 เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส์ 
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า เกดิการ
ปรับเปล่ียนธุรกจิสู่ผู้ผลิตอุปกรณ์ AI
 ทีท่นัสมัย 18 โรงงาน
- ผู้ประกอบการทีด่ าเนนิการ
ปรับปรุงเทคโนโลยแีละ
กระบวนการผลิต เพือ่พัฒนาให้
ผลิตภณัฑ์สามารถผ่านเกณฑ์การ
รับรองเคร่ืองหมาย dSURE 300 
ราย  
- ผู้ประกอบการ MSMEs, 
เกษตรกร มีการประยกุต์ใช้
เทคโนโลย ีAI โดยเลือกซื อ
ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับเคร่ืองหมาย 
dSURE 10,000 ราย
- ประชาชนได้ใช้ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้รับ
เคร่ืองหมาย dSURE 100,000 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทลั (depa)

BR0201X112 โครงการพัฒนา
สตาร์ทอัพ AI 
Tech โครงการ
ตาม (ร่าง) แผน
แม่บท
ปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพือ่การ
พัฒนาประเทศไทย

พ.ศ. 2565-2567 682,900,000 บาท MS 4.2 แนวทางการด าเนนิงาน : ส่งเสริม
และสนนุสนนุการพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นด้าน
 AI ในกลุ่มเทคโนโลยเีปา้หมาย 
และ Data Platform ใหม้ีศักยภาพ
เปน็ตัวหลักในการขับเคล่ือนสู่ระบบ
เศรษฐกจิและสังคมดิจิทลัอยา่งเต็ม
รูปแบบ มุ่งสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
บริการดิจิทลัใหก้บั
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกจิ 
การค้าและบริการ ภาคประชา
สังคม ประชาชน รวมถึงภาครัฐ 
ส่งเสริมและสนบัสนนุใหว้ิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นน า AI สู่การเร่ิมต้น
ธุรกจิทีม่ีความเปน็ไปได้ทั งในเชิง
เทคโนโลยแีละการตลาด การ
จัดท าผลิตภณัฑ์หรือบริการต้นแบบ
เพือ่การสาธิต และการลงทนุใน
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยทีีม่ี
ประสิทธิภาพเพือ่การเร่ิมต้นธุรกจิ 
รวมถึงการสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลย ีAI เพือ่สร้างศักยภาพ
และเพิม่จ านวนวิสาหกจิดิจิทลั
เร่ิมต้นทีไ่ด้รับการต่อยอดทางธุรกจิ
และต่อยอดการลงทนุ (Deal flow)
 และเกดิวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ท า
การยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นผ่านกจิกรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนว่ยงาน
ชั นน าทั งในและต่างประเทศ 
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังใหว้ิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้น
สามารถขยายธุรกจิสู่    ยนูคิอร์น 
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อยา่งรวดเร็ว 
ส่งเสริมส่งเสริมใหเ้กดิการจัดท า
หรือยืน่จดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการค้าและทรัพยสิ์น
ทางปญัญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยืน่ขอรับรองมาตรฐานทั งใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบั
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลัหรือ
การจัดท าการศึกษาทีเ่กีย่วกบัการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การด าเนนิงานผ่านการพัฒนา
ศักยภาพและร่วมลงทนุในวิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธุรกจิ 
ระยะเติบโต และระดับยนูคิอร์น 
สนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพ 
(Capacity Building) พัฒนา
เครือข่ายเพือ่ส่งเสริมวิสาหกจิดิจิทลั
เร่ิมต้น (Networking) การเผยแพร่
ข้อมูล สร้างความตระหนกั และ
ผลักดันใหเ้กดิการใช้เทคโนโลยจีาก
 digital  startup ไทย
เปา้หมาย :
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเร่ิมต้นธุรกจิ 250 ราย
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะกา้วสู่ระดับยนูคิอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกจิเร่ิมต้นเข้าร่วมกจิกรรม
การสนบัสนนุด้านการพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันใหม้ีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทนุ ผ่านการ
สนบัสนนุทนุ และการจับคู่ธุรกจิ 
ไม่นอ้ยกว่า 250 ราย 
- การพัฒนาเครือข่ายเพือ่ส่งเสริม
วิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้น 
(Networking) เกดิการขยายและ
เติบโต ผ่านการกจิกรรมต่างๆทีจ่ะ
ผลักดันใหเ้กดิ กว่า 2,000 คน 
และมีกจิกรรมสร้างความตระหนกั
รีบรู้ใหก้บัภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกดิความตระหนกัของ
เทคโนโลย ีAI ไม่นอ้ยกว่า ไม่นอ้ย
กว่า 130,000 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

แนวทางการด าเนนิงาน : ส่งเสริม
และสนนุสนนุการพัฒนาและสร้าง
ศักยภาพวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นด้าน
 AI ในกลุ่มเทคโนโลยเีปา้หมาย 
และ Data Platform ใหม้ีศักยภาพ
เปน็ตัวหลักในการขับเคล่ือนสู่ระบบ
เศรษฐกจิและสังคมดิจิทลัอยา่งเต็ม
รูปแบบ มุ่งสร้างผลิตภณัฑ์หรือ
บริการดิจิทลัใหก้บั
ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกจิ 
การค้าและบริการ ภาคประชา
สังคม ประชาชน รวมถึงภาครัฐ 
ส่งเสริมและสนบัสนนุใหว้ิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นน า AI สู่การเร่ิมต้น
ธุรกจิทีม่ีความเปน็ไปได้ทั งในเชิง
เทคโนโลยแีละการตลาด การ
จัดท าผลิตภณัฑ์หรือบริการต้นแบบ
เพือ่การสาธิต และการลงทนุใน
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เทคโนโลยทีีม่ี
ประสิทธิภาพเพือ่การเร่ิมต้นธุรกจิ 
รวมถึงการสามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลย ีAI เพือ่สร้างศักยภาพ
และเพิม่จ านวนวิสาหกจิดิจิทลั
เร่ิมต้นทีไ่ด้รับการต่อยอดทางธุรกจิ
และต่อยอดการลงทนุ (Deal flow)
 และเกดิวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นที่
แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ ท า
การยกระดับศักยภาพวิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นผ่านกจิกรรมและการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนว่ยงาน
ชั นน าทั งในและต่างประเทศ 
(Accelerator Program) โดย
มุ่งหวังใหว้ิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้น
สามารถขยายธุรกจิสู่    ยนูคิอร์น 
(Unicorn) รวมถึงการผลักดันเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศได้อยา่งรวดเร็ว 
ส่งเสริมส่งเสริมใหเ้กดิการจัดท า
หรือยืน่จดลิขสิทธิ์ สิทธิบตัร 
เคร่ืองหมายการค้าและทรัพยสิ์น
ทางปญัญาอื่น ด้าน AI รวมถึงการ
ยืน่ขอรับรองมาตรฐานทั งใน
ประเทศและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบั
การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลัหรือ
การจัดท าการศึกษาทีเ่กีย่วกบัการ
พัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทลั โดยจะมี
การด าเนนิงานผ่านการพัฒนา
ศักยภาพและร่วมลงทนุในวิสาหกจิ
ดิจิทลัเร่ิมต้นในระยะเร่ิมต้นธุรกจิ 
ระยะเติบโต และระดับยนูคิอร์น 
สนบัสนนุการพัฒนาศักยภาพ 
(Capacity Building) พัฒนา
เครือข่ายเพือ่ส่งเสริมวิสาหกจิดิจิทลั
เร่ิมต้น (Networking) การเผยแพร่
ข้อมูล สร้างความตระหนกั และ
ผลักดันใหเ้กดิการใช้เทคโนโลยจีาก
 digital  startup ไทย
เปา้หมาย :
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเร่ิมต้นธุรกจิ 250 ราย
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะเติบโต 50 ราย
- จ านวนวิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้นใน
ระยะกา้วสู่ระดับยนูคิอร์น 2 ราย
- มีวิสาหกจิเร่ิมต้นเข้าร่วมกจิกรรม
การสนบัสนนุด้านการพัฒนา
ศักยภาพ (Capacity Building)
และผลักดันใหม้ีโอกาสนทาง
การค้าและการลงทนุ ผ่านการ
สนบัสนนุทนุ และการจับคู่ธุรกจิ 
ไม่นอ้ยกว่า 250 ราย 
- การพัฒนาเครือข่ายเพือ่ส่งเสริม
วิสาหกจิดิจิทลัเร่ิมต้น 
(Networking) เกดิการขยายและ
เติบโต ผ่านการกจิกรรมต่างๆทีจ่ะ
ผลักดันใหเ้กดิ กว่า 2,000 คน 
และมีกจิกรรมสร้างความตระหนกั
รีบรู้ใหก้บัภาคเอกชน และ
ประชาชนได้เกดิความตระหนกัของ
เทคโนโลย ีAI ไม่นอ้ยกว่า ไม่นอ้ย
กว่า 130,000 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา และ ส านกังาน ก.พ.ร.

BR0201X113 สนบัสนนุให้
หนว่ยงานของรัฐ
ทบทวนกฎหมาย
และกฎระเบยีบที่
เปน็อุปสรรคต่อ
การปรับเปล่ียน
รูปแบบการ
บริหารงานและ
การบริการภาครัฐ
ไปสู่ดิจิทลัผ่าน
กลไกการ
ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย

กฎระเบยีบทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงาน
และการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทลั
ได้รับการทบทวนและแกไ้ขปรับปรุง

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สามารถระบไุด้ 
(เนือ่งจากเปน็การ
ด าเนนิงานตาม

ภารกจิหนา้ทีข่อง
ส านกังานฯ โดย
ไม่มีการจัดท า

โครงการขึ นใหม่)

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

ส านกังานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี

BR0201X114 โครงการปรับปรุง
กฎหมายและหรือ
ระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ 
สปน.

กฏหมายและหรือระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ สปน.ได้รับการ
ทบทวน ปรับปรุงอยา่งนอ้ย 1 ฉบบั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64                     -   โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

 ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านกังาน
 ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงการศึกษา
กฎหมายเพือ่
ส่งเสริมการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั

ต.ค.64 - ก.ย.65  5,000,000 บาท เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3เปา้หมาย 1. ศึกษากฎหมายที่
เกีย่วข้องและสร้างกรอบแนวคิด
ตลอดจนแนวทางใหก้ฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอยา่ง
สมบรูณ์แบบ ทั งการบริหารจัดการ
หนว่ยงานภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการ 
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั
โดยรวมของประเทศ  2. ศึกษา
เปรียบเทยีบการใหบ้ริการออนไลน์
ของหนว่ยงานรัฐในกลุ่มประเทศ
ตัวอยา่งกบัสถานะปจัจุบนัของ
ประเทศไทย อันน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้
กฎหมายส่งเสริมการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลัของประเทศไทย ทั งในระดับ
บริการออนไลนข์องกระทรวง และ
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายทีเ่ปน็
ประโยชนต่์อไป
ผลผลิต 1. รายงานการศึกษา
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั 2. แบบจ าลอง Law 
catalog กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
การเปน็รัฐบาลดิจิทลั 3. รายงาน
การพัฒนาหนว่ยงานในการใช้
กฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอยา่ง
สมบรูณ์แบบผลลัพธ์ บริการภาครัฐ
ได้รับการปรับเปล่ียนเปน็ดิจิทลั
เพิม่มากขึ น โดยการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลัทีม่ีความทนัสมัยและลด
อุปสรรคทีเ่กดิจากกฎหมายที่
เกีย่วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

BR0201X116 จัดท ากฎหมาย
กลางปรับเปล่ียน
กระบวนการ
ท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมาย
ต่าง ๆ ใหเ้ปน็
ระบบดิจิทลั

พระราชบญัญัติซ่ึงเปน็กฎหมาย
กลางปรับเปล่ียนกระบวนการ
ท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระบบ
ดิจิทลั

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สามารถระบไุด้ 
(เนือ่งจากเปน็การ
ด าเนนิงานตาม
ภารกจิหนา้ทีข่อง
ส านกังานฯ โดย
ไม่มีการจัดท า
โครงการขึ นใหม่)

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 4.3

ส านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0201X117 โครงการพัฒนา
กฎหมายและ
กลไกก ากบัดูแล
ธุรกจิดิจิทลั
(กจิกรรม การ
จัดท าหลักเกณฑ์ 
กฎ หรือกฎหมาย 
เพือ่ก ากบัดูแล
ธุรกจิดิจิทลัและ
บริการเกีย่วกบั
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ 
(Digital Service)
 ทีม่ีความส าคัญ)

เพือ่ใหห้นว่ยงานภาครัฐ และภาค 
เอกชน มีกฎหมาย/มาตรฐาน/
คู่มือ/แนวปฏบิติั ทีร่องรับการ
ใหบ้ริการเกีย่วกบั Digital Service 
เพือ่เปน็เคร่ืองมือ ช่วยเพิม่ความ
เชื่อมั่น และความนา่เชื่อถือในการ
ท าธุรกรรมออนไลน ์โดยกจิกรรม
ดังกล่าว มีผลผลิตทีจ่ะส่งมอบใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ร่างกฎหมายลูกล าดับพระ
ราชกฤษฎกีาอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั
   2. ร่างกฎหมายลูกล าดับ
รองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏบิติัทีดี่ 
3 ฉบบั

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

 18,600,000 บาท*
(งบประมาณป ี64)

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 4.3 กฎหมาย

เปา้หมาย 1. ศึกษากฎหมายที่
เกีย่วข้องและสร้างกรอบแนวคิด
ตลอดจนแนวทางใหก้ฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอยา่ง
สมบรูณ์แบบ ทั งการบริหารจัดการ
หนว่ยงานภาครัฐและการใหบ้ริการ
ประชาชนและผู้ประกอบการ 
รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั
โดยรวมของประเทศ  2. ศึกษา
เปรียบเทยีบการใหบ้ริการออนไลน์
ของหนว่ยงานรัฐในกลุ่มประเทศ
ตัวอยา่งกบัสถานะปจัจุบนัของ
ประเทศไทย อันน าไปสู่การจัดท า
ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้
กฎหมายส่งเสริมการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลัของประเทศไทย ทั งในระดับ
บริการออนไลนข์องกระทรวง และ
ข้อเสนอแนะในระดับนโยบายทีเ่ปน็
ประโยชนต่์อไป
ผลผลิต 1. รายงานการศึกษา
กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเปน็
รัฐบาลดิจิทลั 2. แบบจ าลอง Law 
catalog กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบั
การเปน็รัฐบาลดิจิทลั 3. รายงาน
การพัฒนาหนว่ยงานในการใช้
กฎหมาย
ส่งเสริมการเปน็รัฐบาลดิจิทลัอยา่ง
สมบรูณ์แบบผลลัพธ์ บริการภาครัฐ
ได้รับการปรับเปล่ียนเปน็ดิจิทลั
เพิม่มากขึ น โดยการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลัทีม่ีความทนัสมัยและลด
อุปสรรคทีเ่กดิจากกฎหมายที่
เกีย่วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0201X118 โครงการพัฒนา
กฎหมายและ
กลไกก ากบัดูแล
ธุรกจิดิจิทลั
(กจิกรรม การ
พัฒนากฎหมาย
และมาตรฐาน
รองรับการก ากบั
ดูแลธุรกจิบริการ
เกีย่วกบัธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนกิส์)

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

 59,153,200 บาท*
(ค าของบประมาณ

 ป ี65)

เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3 กฎหมาย

 ส านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านกังาน
 ก.พ.ร.)

BR0201X119 กจิกรรม : การ
ติดตาม
ความกา้วหนา้ใน
การแกไ้ข
กฎหมายทีเ่ปน็
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาการ
ใหบ้ริการใน
รูปแบบ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Service)

เปา้หมาย เพือ่ด าเนนิการติดตาม
ความกา้วหนา้การแกไ้ขกฎหมายที่
เปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ใหบ้ริการในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Service) ของหนว่ยงานที่
เกีย่วข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที ่8 กนัยายน 2563
ผลผลิต จ านวนกฎหมายและกฎที่
หนว่ยงานได้ด าเนนิการทบทวน
หรือแกไ้ขแล้วเสร็จ ไม่นอ้ยกว่า 20
 ฉบบั

ต.ค. 63 - ก.ย.64  0 บาท
เปน็กจิกรรมที่

ส านกังาน ก.พ.ร. 
ด าเนนิการเพือ่

ติดตาม
ความกา้วหนา้การ

ด าเนนิการงาน
ของหนว่ยงาน

ตามมติครม. เมื่อ
วันที ่8 ก.ย. 63

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ 
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MS 4.3

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X120 โครงการพัฒนา
ระบบกลางด้าน
กฎหมาย (Law 
Portal) (สพร.)

จ านวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1 
ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  10,607,500 บาท โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พ.ร.บ.
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MS 4.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กรมประชาสัมพันธ์ BR0201X121 โครงการ
ประชาสัมพันธ์
การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ภาครัฐยคุใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐยคุใหม่ที่
เผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 538 
เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย. 65   3,756,000.0000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS 4.4

เพือ่จัดท าหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
เกีย่วกบัการก ากบัดูแลธุรกจิบริการ
ทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ หรือ Digital 
Service รวมถึงมีกลไกการก ากบั
ดูแล การตรวจประเมินรับรอง
ความสอดคล้อง และการทดสอบ
การใหบ้ริการ Digital Service ใน 
Regulatory Sandbox ทั งส าหรับ
ธุรกจิบริการทีม่ีการก ากบัดูแลแล้ว 
เช่น Digital ID, ใบรับรองลายมือ
ชื่ออิเล็กทรอนกิส์, Trusted 
Service แต่จ าเปน็ต้องดูแลเพิม่เติม
เพือ่ใหค้รอบคลุมตาม Business 
Model หรือเทคโนโลยใีหม่ ๆ และ
ธุรกจิบริการใหม่ทีย่งัไม่เคยมีการ
ดูแล แต่มีความจ าเปน็เนือ่งจากมี
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น 
Digital Platform ทีส่ าคัญ 
กจิกรรมดังกล่าว มีผลผลิตทีจ่ะส่ง
มอบในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 
ได้แก่
   - ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนว
ปฏบิติัทีดี่ ทีเ่กีย่วข้องกบัที่
เกีย่วข้องกบัธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนกิส์ หรือ Digital 
Service หรือหลักเกณฑ์ทีม่ีการ
ทบทวน อยา่งนอ้ย 7 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X122 โครงการสร้างการ
รับรู้ด้านการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทลั

จ านวนการใช้ประโยชนจ์ากการ
ใหบ้ริการดิจิทลัของ สพร. (Digital 
Services) 5 ล้านราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  8,000,000 บาท เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 4.4 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส านกังานปลัดกระทรวงดิจิทลั
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม

BR0201X123 โครงการการ
พัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครดิจิทลั

มี.ค. – ก.ย. 65  ป ี64 : 4,571,200
ป ี65 : 

109,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.4

กองบงัคับการปราบปรามการ
กระท าความผิด เกีย่วกบั
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรม
เยาวชนร่วมใจ
ต้านภยัไซเบอร์ 
(จ่าฮูกสอนเด็ก)

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

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และ เสนอขอ

ตั งงบประมาณในปี
 65

MS 4.41) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนกัถึงภยัทีจ่ะเกดิขึ นจากการ
ใช้อินเทอร์เนต็และเทคโนโลย ี 
2) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน เกดิค่านยิมในการเทดิทนู 
จงรักภกัดี รวมทั งพิทกัษ์และ
ปกปอ้งสถาบนัพระมหากษัตริย์
3) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดใหบ้คุคลใกล้เคียงได้
4) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การอบรมและนทิรรศการ
ประชาสัมพันธ์ ไปใช้ในการใช้งาน
อินเทอร์เนต็ได้อยา่งปลอดภยั และ
สามารถปอ้งกนัภยัคุกคามทาง
อินเทอร์เนต็ในเบื องต้นได้

พัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่
นอ้ยกว่า 9 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้
ผ่านการเรียนรายวิชาครบตาม
บทเรียนอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Learning) มารับการอบรมในชั น
เรียนอีกไม่นอ้ยกว่า 9 ชั่วโมง เพือ่
รับวุฒิบตัรเปน็ “อสด.ประจ า
หมู่บา้น” 
รวมแล้วไม่นอ้ยกว่า ๓๖๐ คน โดย
น ามาอบรมพัฒนาศักยภาพ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านดิจิทลัเพือ่ใหเ้กดิการ
ต่อยอดการใช้ประโยชนด้์านดิจิทลั
ตามบริบทของหมู่บา้นตนเอง ซ่ึง
ภายหลัง
การอบรมฯ อสด.ประจ าหมู่บา้น 
จะต้องไปด าเนนิกจิกรรมเพือ่ให้
เกดิการต่อยอดด้านดิจิทลัใน
หมู่บา้นของตนเอง และกระทรวงฯ
 จะจัดกจิกรรมเพือ่คัดเลือก
หมู่บา้นต้นแบบ พร้อมน ามาถอด
บทเรียน เพือ่สร้างต้นแบบการ
พัฒนา อสด. ในพื นทีด้่วยดิจิทลั 
และขยายผลสู่พื นทีอ่ื่นในระยะต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0201Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนกัถึงภยัทีจ่ะเกดิขึ นจากการ
ใช้อินเทอร์เนต็และเทคโนโลย ี 
2) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน เกดิค่านยิมในการเทดิทนู 
จงรักภกัดี รวมทั งพิทกัษ์และ
ปกปอ้งสถาบนัพระมหากษัตริย์
3) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ถ่ายทอดใหบ้คุคลใกล้เคียงได้
4) เยาวชน นกัเรียน นกัศึกษาใน
สถานศึกษาต่างๆ อยา่งนอ้ย 1,000
 คน สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จาก
การอบรมและนทิรรศการ
ประชาสัมพันธ์ ไปใช้ในการใช้งาน
อินเทอร์เนต็ได้อยา่งปลอดภยั และ
สามารถปอ้งกนัภยัคุกคามทาง
อินเทอร์เนต็ในเบื องต้นได้



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มคีวามยดืหยุน่ คล่องตวั และเปลี่ยนแปลงไดต้ามสถานการณ์  

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) ก าหนดหนว่ยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกจิ

มหีลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมนิความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทัง้
การประเมนิประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐทีต่อบสนองความตอ้งการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจัดสวนราชการทีย่ดืหยุน คลองตัว และทนัตอการเปล่ียนแปลง และแนวทาง
การประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการ

ก.ย.64

มีหลักเกณฑและวิธีการมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ รวมทัง้การน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดส่วนราชการทีต่อบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมี
หนว่ยงานน าร่อง เช่น ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก.ย.65

มแีนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐทีม่คีวามสอดคล้องเหมาะสมกับความตอ้งการของประชาชนและ
บริบททีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้มหีน่วยงานน าร่องเพ่ือเปน็ตวัอยา่งในการพัฒนาตอ่ยอดในอนาคต

ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกจิของภาครัฐทีเ่ปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

ก.ย.65

มหีลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)และร่างกฎหมายหรือระเบยีบทีส่ามารถใช้
อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ทีม่คีวามจ าเปน็ ฉกุเฉนิ เร่งดว่น และรูปแบบ Agile 
Organization

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

มีร่างกฎหมายหรือระเบยีบทีใ่หอ้ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดใหม้ีหนว่ยงานทีม่ีการบริหารจัดการและบรูณาการใน
ลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกจิ

ก.ย.65

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะหผ์ลการศึกษาทีม่ีอยูเ่กีย่วกบัการลดความเปน็นติิบคุคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0202
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม มคีวามยดืหยุน่ คล่องตวั ทันตอ่การเปลี่ยนแปลง สามารถบรูณาการ
ระบบงาน เงิน คน ไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขีอ้เสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดบักระทรวงและกรม และลดสถานะความ
เปน็นิตบิคุคลของส่วนราชการระดบักรม และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพ่ือรองรับการด าเนินการและขอ้เสนอแนะ
ขัน้ตอนปฏบิตัแิละขัน้ตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอตอ่ อ .ก.พ.ร.

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเปน็
นติิบคุคลของส่วนราชการระดับกรม โดยจัดท าร่างกฎหมายเพือ่รองรับการด าเนนิการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิติั
และขั้นตอนใหบ้รรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.ย.65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายทีส่ร้างใหเ้กดิความคล่องตัวในการจัดต้ังกระทรวง ทบวง กรม

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0202X01 โครงการทบทวน
กฎหหมาย
เกีย่วกบัการ
บริหารราชการ
แผ่นดินเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัวใน
การบริหารราชการ

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบ
การบริหารราชการของส่วน
ราชการระดับกระทรวงและกรม 
และลดสถานะความเปน็นติิบคุคล
ของส่วนราชการระดับกรม และ
โดยจัดท าร่างกฎหมายเพือ่รองรับ
การด าเนนิการและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนปฏบิติัและขั้นตอนใหบ้รรลุ
ตามกรอบระยะเวลา

ก.พ. - ก.ย. 64 2,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1.1 

ก.ย.64

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มผีลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการจัดตัง้กระทรวง ทบวง กรม

มีผลการศึกษาทบทวนบริบททีเ่ปล่ียนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของหนว่ยงานภาครัฐ ก.ย.64

ก.ย.65

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

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

มแีนวทางการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From Anywhere)ทีร่องรับชวีิตวิถีใหม ่(New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจุบนัและลักษณะงานขององค์กร

มีระบบการปฏบิติังานภายในของหนว่ยงานภาครัฐใหส้อดคล้องกบัการปฏบิติังานนอกสถานทีต้ั่ง (Work From 
Anywhere)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0202X02 โครงการศึกษา
และขยายผลการ
จัดการองค์การที่
มีความยดืหยุน่
และคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหาร 
และระบบการ
ประเมินความ
คุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

    MS 2.1 MS 
2.2     MS 3.1 

MS 3.2

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0202X03 โครงการพัฒนา
แนวทางการจัด
ส่วนราชการเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน
ภาครัฐ

แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบ
อ านาจการจัดโครงสร้างส่วน
ราชการทีย่ดืหยุน่ คล่องตัว และ
ทนัต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมทัง้
ระบบประเมินความเหมาะสมการ
จัดโครงสร้างส่วนราชการที่
ครอบคลุมภารกจิด้านการปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 3.1 MS 3.2

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0202X04 โครงการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐเพือ่
อนาคต

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาท
ภารกจิของภาครัฐทีเ่ปล่ียนแปลงไป
 รวมทัง้มีหนว่ยงานน าร่องเพือ่เปน็
ตัวอยา่งในการพัฒนาต่อยอดใน
อนาคต

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

1.แนวทาง หลักเกณฑ์การ
บริหารงานรูปแบบองค์กรบริหาร
เฉพาะกจิ (Adhoc) และรูปแบบ 
Agile Organization รวมทัง้ร่าง
กฎหมายหรือระเบยีบ
ทีส่ามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร
ในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ทีม่ีความจ าเปน็ ฉุกเฉิน
 เร่งด่วน เพือ่จัดโครงสร้างและ
ระบบการบริหารงานแบบ Adhoc 
และรูปแบบ Agile Organization
2.แนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการ
จัดส่วนราชการ พร้อมทัง้ระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและความ
คุ้มค่าการจัดส่วนราชการ (Post 
Audit) และการทดลองน าร่องใน
ส่วนราชการ



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

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

มีผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

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

มีผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ เพื่อประกอบการก าหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐที่สนับสนุนใหเ้กิดการหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีผลการศึกษาเกีย่วกับการขยายอายุเกษยีณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีข้อเสนอการขยายอายุเกษยีณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการ
และองค์กรภาครัฐทั้งหมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

มีเอกสารอธบิายบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role Clarification) (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ (ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุนกระบวนการท างานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดท าแล้วเสร็จ (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พฒันา
 รักษาไว ้และใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธภิาพ (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ 
องค์กรกลางบริหารงานบคุคลต่าง ๆ

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐสู่ระบบเปดิ เพ่ือใหไ้ด้มาและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดีและมีความสามารถ
อย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม BR0203
ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 6 (MS6)

เป้าหมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เป้าหมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เป้าหมายย่อยที่ 6.3 (MS6.3)

เป้าหมายย่อยที่ 6.4 (MS6.4)

เปา้หมายย่อยที่ 7 (MS7)

เป้าหมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เป้าหมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

เปา้หมายย่อยที่ 8 (MS8)

เป้าหมายย่อยที่ 8.1 (MS8.1)

เป้าหมายย่อยที่ 8.2 (MS8.2)

เป้าหมายย่อยที่ 8.3 (MS8.3)

เป้าหมายย่อยที่ 8.4 (MS8.4)

เปา้หมายย่อยที่ 9 (MS9)

เป้าหมายย่อยที่ 9.1 (MS9.1)

เป้าหมายย่อยที่ 9.2 (MS9.2)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020301 การพฒันาระบบ
การท างานด้าน
บริหารทรัพยากร
บุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัล

 - เคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการท างานด้าน
บริหารงานบุคคลให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลจัดท าแล้วเสร็จ (แล้วเสร็จปี 
64)
  - ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถประมวลผลได้ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ในการสรรหา พฒันา รักษา
ไว ้และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธภิาพ (แล้ว
เสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS1

มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

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

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

มีรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการพฒันาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

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

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

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

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการใหข้้าราชการไปปฏบิตัิงานที่หน่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจุบคุคล
ที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment (ม.ค.64 - ธ.ค.64)

มีหลักเกณฑ์ Secondment ที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (ม.ค.65 - ธ.ค.65)

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1- MS9 MS1.1 MS2.1 MS3.1 MS4.1 MS5.1 MS6.1 MS6.3 
MS7.1 MS8.1 MS8.3 MS9.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020302 การศึกษาบทบาท
หน้าที่และ
ความสัมพนัธ์
ระหวา่งต าแหน่ง
ทางการเมืองและ
ฝ่ายประจ า

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับบทบาท
หน้าที่ของความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ต าแหน่งทางการเมืองและฝ่าย
ประจ า (แล้วเสร็จปี 64) 
 - เอกสารอธบิายบทบาทหน้าที่
ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ 
(Role Clarification) (แล้วเสร็จปี 
65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS2

ส านักงาน ก.พ. BR020303 การศึกษาการ
ขยายอายุเกษยีณ
ราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต าแหน่งต่าง ๆ

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับการขยาย
อายุเกษยีณราชการส าหรับ
เจ้าหน้าที่รัฐในประเภทและ
ต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ข้อเสนอการขยายอายุเกษยีณ
ราชการส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS3

ส านักงาน ก.พ. BR020304 การส ารวจอัตรา
เงินเดือนและ
รายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในกลุ่มต าแหน่ง
และสายงานต่าง ๆ
 ในส่วนราชการ
และองค์กร
ภาครัฐทั้งหมด

 - ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับอัตรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ 
เพื่อประกอบการก าหนดอัตรา
เงินเดือนและรายได้รวมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS4

ส านักงาน ก.พ. BR020305 การศึกษาระบบ
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐที่สนับสนุน
ให้เกิดการ
หมุนเวยีน 
สับเปล่ียน ถ่ายเท
ก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

 - ข้อมูลเบื้องต้นเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐใน
ภาพรวมอย่างครบถ้วน (แล้วเสร็จปี
 64) 
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ 
และข้อเสนอการปรับปรุงระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(แล้วเสร็จปี 65)
 - ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพื่อ
ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มี
ศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (แล้วเสร็จ
ปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020306 การปรับ
หลักเกณฑ์ 
1. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกีย่วกับการให้
ข้าราชการไป
ปฏบิัติงานที่
หน่วยงานอืน่ 
(Secondment)
2. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์
เกีย่วกับการบรรจุ
บุคคลที่มีความ
ช านาญสูงจาก
นอกระบบราชการ
เข้าสู่ระบบราชการ
 (Lateral Entry)

 - แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์
 Secondment (แล้วเสร็จปี 64) 
 - หลักเกณฑ์ Secondment ที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี
 65) 
- แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Lateral Entry (แล้วเสร็จปี 64)
- หลักเกณฑ์ Lateral Entry ที่
ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี
 65) 

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ MS6

ส านักงาน ก.พ. BR020307 การศึกษาระบบ
การจ้างงาน
รูปแบบใหม่ใน
ภาครัฐ

 - ข้อเสนอระบบการจ้างงานใน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
 - หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้าง
งานด้วยระบบการจ้างงานใน
ภาครัฐรูปแบบใหม่ โดยมี
หน่วยงานน าร่อง (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS7

ส านักงาน ก.พ. BR020308 การพฒันาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐ
เพื่อรองรับการ
ท างานภายใต้
ภาวะวถิีชีวติใหม่

 - เคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการ
พฒันาบุคลากรภาครัฐตาม
แนวทางพฒันาบุคลากรภาครัฐ 
พ.ศ.2563-2565 (แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการด าเนินการตาม
แนวทางการพฒันาบุคลากรภาครัฐ
 พ.ศ.2563-2565 (แล้วเสร็จปี 65)  
 - ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ.
 มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 (แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562  (แล้วเสร็จปี
 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท MS8

ส านักงาน ก.พ. BR020309 การศึกษาเพื่อ
พฒันาบทบัญญัติ
เกีย่วกับการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับการจัดต้ัง
สภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้ว
เสร็จปี 64)
 - ข้อเสนอการจัดต้ังสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จ
ปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS9

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

สร้างความเขม้แขง็ในการบริหารราชการในระดบัพ้ืนที ่โดยการมสี่วนร่วมของประชาชน  

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) มีรูปแบบการท างานเชิงบรูณาการทีไ่ด้น าไปปรับใช้จ านวน 1 กรม/2 จังหวัด ป ี2565

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1) มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ีผลสัมฤทธิ์สูง  20 จังหวัด ในป ี2564

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ก.ย. 65

จังหวัดมกีารพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ผีลสัมฤทธิ์สูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดทีม่ีผลสัมฤทธิ์สู  25 จังหวัด ในป ี2565 ก.ย. 65

มีรูปแบบการท างานเชิงบรูณาการทีไ่ด้น าไปปรับใช้ จ านวน  1 กรม/2 จังหวัด ใน ป ี2564 ก.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0204
สร้างความเขม้แขง็ของระบบการบริหารราชการเชงิพ้ืนที ่ให้ราชการในส่วนภมูภิาค มคีวามคล่องตวั สามารถบรูณาการระบบงาน ระบบแผนและ
งบประมาณ และระบบบริหารงานบคุคลไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
เพ่ือให้เปน็ไปตามหลักธรรมาภบิาลของการบริหารกิจการบา้นเมอืงทีด่ี

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  
กระทรวงมหาดไทย
ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีลไกการท างานทีบ่รูณาการ/เชือ่มโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที ่ ก.ย. 65



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0204Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0204X01 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พืน้ที่

มีกลไกการท างานทีบ่รูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหนว่ยงาน
ในพืน้ที ่และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64 1,738,900         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0204X02 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งใน
การบริหาร
ราชการในระดับ
พืน้ที่

มีกลไกการท างานทีบ่รูณาการ/
เชื่อมโยงการท างานของหนว่ยงาน
ในพืน้ที ่และจังหวัดมีการพัฒนา
รูปแบบการเพิม่ประสิทธิภาพการ
บริหารราชการในจังหวัดทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65 1,277,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1 และ MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

มีกลไกการบรูณาการท างานร่วมกนัระหว่างกรมบญัชีกลางและหนว่ยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

เพ่ิมขดีความสามารถและคุณภาพการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนในการปอ้งกันการทุจริตดา้นการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

มีองค์กรทีม่ีบทบาทในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แกภ่าคเอกชนเกีย่วกบั
โครงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพิม่ขึ้นอยา่งนอ้ย 1 หนว่ยงาน

เดือน ก.ย. 64

มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือปอ้งกนัการทจุริต เพิม่ขึ้นอยา่งนอ้ย 1 คน เดือน ม.ค. 64
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลา
ของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกบัหนว่ยงานอื่น ๆ ไม่นอ้ยกว่า 2 หนว่ยงาน เดือนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบรูณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบญัชกีลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริต

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงให้ส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสร็จ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบรูณาการท างานร่วมกนัระหว่างกรมบญัชีกลางและหนว่ยงานด้านการตรวจสอบการทจุริต -

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทีไ่ด้รับการปรับปรุงแกไ้ขไม่นอ้ยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 65

เชือ่มโยงฐานขอ้มลูการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเขา้กับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของกรมบญัชีกลางกบัหนว่ยงานอื่น ๆ ไม่นอ้ยกว่า 1 หนว่ยงาน เดือนมี.ค. 64

มีระบบสนบัสนนุจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัในทกุขั้นตอน เดือนธ.ค. 65

ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็วคล่องตวั โดยลดขัน้ตอนการปฏบิตัิ
และวางระบบการตรวจสอบทีมุ่ง่ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การใชจ้่ายงบประมาณประจ าปสีามารถแก้ปญัหาของประชาชน
ทีไ่ดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 ไดท้ันตอ่เหตกุารณ์

มีกฎระเบยีบหรือกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐทีไ่ด้รับการปรับปรุงแกไ้ขไม่นอ้ยกว่า 1 เร่ือง เดือนก.ย. 64

กรมบญัชกีลาง

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

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

 -

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเปน็แบบดจิิทัลในทุกขัน้ตอน

มีระบบขึ้นทะเบยีนผู้ประกอบการงานกอ่สร้างอิเล็กทรอนกิส์
บงัคับใช้กบัหนว่ยงานน าร่องภายใน

เดือน มี.ค. 64



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมบญัชกีลาง BR0205X01 โครงการจัดท า
ระบบขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์

เปา้หมาย : ผู้ประกอบการ
งานกอ่สร้าง
ผลผลิต : มีระบบขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการงานกอ่สร้าง
อิเล็กทรอนกิส์
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการ
งานกอ่สร้างสามารถยืน่ขอ
ขึ้นทะเบยีนงานกอ่สร้างผ่าน
ทางอิเล็กทรอนกิส์ได้

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2562 - 2564

- MS 1.1

กรมบญัชกีลาง BR0205X02 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ
ดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-GP)

เปา้หมาย : หนว่ยงานของรัฐ และ
ผู้ค้ากบัภาครัฐ
ผลผลิต : มีระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐเปน็แบบดิจิทลัทกุขั้นตอน
ผลลัพธ์ : หนว่ยงานภาครัฐ และ
ผู้ค้าสามารถลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ รวมถึง
การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
เพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้้ค้ากบั
ภาครัฐในการลงทะเบยีนผู้ค้ากบั
ภาครัฐ และการยืน่เสนอราคาใน
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนกิส์

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564 

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

 95,000,000

66,818,000

 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

งบลงทนุ

MS 1.3

กรมบญัชกีลาง BR0205X03 การด าเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
พระราชบญัญตัิ
การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหาร
พัสดภุาครัฐ พ.ศ.
 2560 และ
ระเบยีบ
กระทรวงการคลัง
 ว่าดว้ยการ
จัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

เปา้หมาย:หนว่ยงานของรัฐ
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏบิติั
ใหก้ารจัดซ้ือจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้น
ผลลัพธ:์ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มีการแกไ้ข ปรับปรุงกฎระเบยีบ
เพือ่รองรับต่อสถานการณ์ที่
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

- MS 2.1
MS 2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS2.1 
MS5.1 

MS5.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมบญัชกีลาง BR0205X04 โครงการลด
เอกสาร (Zero 
Copy) และลด
ขัน้ตอน
การท างานโดย
การเชือ่มโยง
ขอ้มลูจัดซ้ือจัด
จ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับระบบ e-GP

เปา้หมาย : ผู้ค้ากบัภาครัฐ และ
หนว่ยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กบัหนว่ยงานเจ้าของเอกสาร และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจัดซ้ือจัด
จ้างระหว่างหนว่ยงานของรัฐระบบ
 e-GP
ผลลัพธ์ : ผู้ค้ากบัภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารส าหรับการลงทะเบยีน
ผู้ค้ากบัภาครัฐและการขึ้นทะเบยีน
ผู้ประกอบการ 
หนว่ยงานของรัฐสามารถลด
ขั้นตอนการท างานในการ
ด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบ 
e-GP หรือระบบของหนว่ยงานของ
รัฐ

ตุลาคม 2562 - 
เมษายน  2564

2,700,000 บาท MS 3.1
MS 3.2

กรมบญัชกีลาง BR0205X05 โครงการขอ้ตกลง
คุณธรรม

 - มีองค์กรทีม่ีบทบาทในการ
ปอ้งกนัและปราบปราม
การทจุริต มีส่วนร่วมในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แกภ่าคเอกชน
เกีย่วกบัโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ เพิม่ขึ้นอยา่งนอ้ย 1 
หนว่ยงาน 
 - มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือ
ปอ้งกนัการทจุริต เพิม่ขึ้น
อยา่งนอ้ย 1 คน

ปงีบประมาณ 2564

ปงีบประมาณ 2565

12,190,400

35,833,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

งบรายจ่ายอื่น

MS 5.1
MS 5.1

แผนการปฏรูิป
ประเทศด้านการ
บริหารราชการ

แผ่นดิน

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



 
 
 
 
 

 
3 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 
ด้านกฎหมาย  



BR0301 จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานท่ีเก่ียวกับการอนุญาต 

เพ่ือลดข้ันตอนการด าเนินการและการอนุญาตท่ีไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธุรกิจของประชาชน

 2. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

และการด าเนินธุรกิจของประชาชน ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพ่ือปรึกษาแนว

ทางการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือลดข้ันตอนการด าเนินการและการอนุญาตท่ีไม่จ าเป็นฯ   

3. ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานท่ีเก่ียวกับการอนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากน้ี อาจมี

ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ หรืออันดับตัวช้ีวัดของประเทศไทย

ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมเติม                      

 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือขับเคล่ือน

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปล่ียน

โทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย

 เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1.เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา (หมายเหตุ : ข้ันตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า )

BR0303 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมี

หน้าท่ีควบคุม ก ากับดูแลและบังคับการให้เป็นไปตาม

กฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

1 มีข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย

2 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 

3 ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

4 ส่วนราชการ/หน่วยงาน พัฒนาระบบ e-Service

BR0304 จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและ เสนอร่าง

กฎหมาย

1.ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย        

2. ร่างระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย      

3.ประชาชนมีองค์ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย   

4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเข้าช่ือเสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล       

5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย

BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเร่ืองเดียวกันไว้

ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน

1. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

2. เสนอแผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี   

3. จัดท าประมวลกฎหมายท่ีส าคัญเพ่ือเป็นตัวอย่าง

3. กฎหมาย

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  
 - ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนกุรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายทีเ่ปน็อุปสรรคต่อ
การประกอบอาชีพและการด าเนนิธุรกจิของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิป
กฎหมายในระยะเร่งด่วน เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ลดขั้นตอนการด าเนนิการและการอนญุาตทีไ่ม่
จ าเปน็ฯ

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

มกีลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของ
ประชาชน BR0301
กระบวนงานทีเ่ก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายทีส่ร้างภาระหรือเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรือการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้ับการปรับปรุง

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ัน ๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่
เกีย่วกบัการอนญุาต เพือ่ลดขั้นตอนการด าเนนิการและการอนญุาตทีไ่ม่จ าเปน็ หรือเปน็อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนนิธุรกจิของประชาชน

ภายในเดอืน ธ.ค. 63

ใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วข้องรายงานความคืบหนา้ในการด าเนนิการตามผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

มีการวิเคราะห ์พิจารณา และประเมินผลจากการรายงานความคืบหนา้ ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง เพือ่เปน็แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานทีเ่กีย่วกบัการอนญุาตของราชการฯ
 ใหม้ีความเหมาะสมต่อไป

มี.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนนิการขับเคล่ือนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานทีเ่กีย่วกบัการอนญุาตของราชการฯ ใหม้ีความเหมาะสม
 นอกจากนี ้อาจมีข้อเสนอแนะใหม้ีการปรับปรุงกฎหมายทีม่ีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกจิ หรืออันดับตัวชี้วัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

มีการติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหนว่ยงาน รวมถึงประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
 เพือ่ขับเคล่ือนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กดิผลสัมฤทธิ์อยา่งเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS2.1 
MS2.2  MS2 

MS4 
MS3 MS1 

ธ.ค. 
2563 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xn

n)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่n (MSn)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่n.n (MSn.n)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เสนอร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับเปน็พินยั พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดให้มกีลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มกีารพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดร้ายแรงให้เปน็โทษปรับ
เปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของประชาชน BR0302
ให้มกีารปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาทีไ่มใ่ชค่วามผิดร้ายแรงให้เปน็โทษปรับเปน็พินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยโทษปรับเปน็พินัย พ.ศ. .... ตอ่รัฐสภา 
(หมายเหต ุ: ขัน้ตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแล้วก่อนหน้า)

ม.ค. - ม.ีค. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS1.1  

MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0302x01 ร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พินยั พ.ศ. ....

มีพระรำชบญัญัติ
ว่ำด้วยโทษปรับ
เปน็พินยั พ.ศ. .... 
เพือ่ลดผลกระทบ
ต่อสิทธิและ
เสรีภำพของ
ประชำชน

ม.ค. - มี.ค. 64                    -   MS1.1 และ 
MS1

แผนกำรปฏรูิปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  ส ำนกังำนปลัดกระทรวงยติุธรรม

 -  ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

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

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมายและการให้บริการประชาชน

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

กฎหมาย

จัดให้มกีลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบงัคับการให้เปน็ไป
ตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบงัคับใชก้ฎหมาย BR0303

กระทรวงยตุธิรรม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก ำหนดกรอบหนว่ยงำนทีม่ีหนำ้ทีค่วบคุม ก ำกบัดูแลและบงัคับกำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำรขับเคล่ือน ม.ค.- มี.ค. 64

ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไกก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือหนว่ยงำนของรัฐซ่ึงมีหนำ้ทีค่วบคุม ก ำกบัดูแล และบงัคับ
กำรใหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยมีำใช้ในกำรด ำเนนิกำรเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้กฎหมำย เข้ำกบั
กำรขับเคล่ือนแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยติุธรรมแหง่ชำติ ฉบบัที ่3 ยทุธศำสตร์ที ่5 กำรขับเคล่ือนกระบวนกำรยติุธรรม
ด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก กพยช.

เม.ย.- มิ.ย. 64

สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำยและน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64

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

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

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service)

เม.ย.- ม.ิย. 64

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3 
MS 2 

MS 1.2 MS 1.1  
MS 1.3 

MS 4 
MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
ยติุธรรม/ส ำนกังำนกจิกำร

ยติุธรรม

BR0303X01 ก ำหนดกรอบหนว่ยงำนทีม่ีหนำ้ที่
ควบคุม ก ำกบัดูแลและบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย และกลไกกำร
ขับเคล่ือน

จ ำนวนหนว่ยงำน
ทีม่ีหนำ้ทีค่วบคุม 
ก ำกบัดูแลและ
บงัคับกำรให้
เปน็ไปตำม
กฎหมำย 

ม.ค.- มี.ค. 64 MS1.1

ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม BR0303X02 ผสำนเปำ้หมำยกำรจัดใหม้ีกลไก
ก ำหนดใหส่้วนรำชกำรหรือ
หนว่ยงำนของรัฐซ่ึงมีหนำ้ทีค่วบคุม
 ก ำกบัดูแล และบงัคับกำรให้
เปน็ไปตำมกฎหมำย น ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรด ำเนนิกำรเพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพในกำรบงัคับใช้
กฎหมำย เข้ำกบักำรขับเคล่ือน
แผนแม่บทกำรบริหำรงำนยติุธรรม
แหง่ชำติ ฉบบัที ่3 ยทุธศำสตร์ที ่5 
กำรขับเคล่ือนกระบวนกำร
ยติุธรรมด้วยดิจิทลั โดยใช้กลไก 
กพยช.

ข้อมูลในกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้ใน
กำรเพิม่
ประสิทธิภำพใน
กำรบงัคับใช้
กฎหมำยของ
หนว่ยงำนใน
กระบวนกำร
ยติุธรรมและ
หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องรวมถึง
ข้อสรุปปญัหำ 
และข้อเสนอแนะ

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS1.2

ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม BR0303X03 สรุปข้อเสนอแนะในกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้กฎหมำย
และน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย

น ำข้อเสนอแนะใน
กำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย
เสนอต่อ
คณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย

มิ.ย. – ก.ย. 64 MS 1.3

ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม BR0303X04 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม
    ในกำรน ำเทคโนโลยมีำใช้เพือ่
เพิม่ประสิทธิภำพกำรบงัคับใช้
กฎหมำย

มีรำยละเอียด
แผนงำน/
โครงกำร/กจิกรรม
 ในกำรน ำ
เทคโนโลยมีำใช้
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพกำร
บงัคับใช้กฎหมำย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

ส ำนกังำนกจิกำรยติุธรรม BR0303X05 ก ำหนดแผนงำน/โครงกำร/กจิกรรม
 เพือ่เพิม่ประสิทธิภำพระบบกำร
ใหบ้ริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ (e-Service)

มีแผนงำน/
โครงกำร/กจิกรรม
 เพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพ
ระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Service)

เม.ย.- มิ.ย. 64 MS 3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนในกระบวนกำร
ยติุธรรม

BR0303X06 หนว่ยงำน/ส่วนรำชกำรใน
กระบวนกำรยติุธรรมพัฒนำระบบ 
e-Service

มีระบบกำร
ใหบ้ริกำร
ประชำชนผ่ำน
ระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(e-Service)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 MS 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น
กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

จัดให้มกีลไกชว่ยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนิน 
การตามแผนการ

ปฏริูปประเทศ (ฉบับ
เดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

BR0304X01 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการ
เข้าชื่อเสนอ
กฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่ายประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และกระบวนการในการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย

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

 64

MS 1 - MS 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

BR0304
ประชาชนสามารถใชส้ิทธิในการเสนอร่างกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ร่างพระราชบญัญตักิารเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ร่างระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกฎหมายว่าดว้ยการเขา้ชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

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

มรีะบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในเรื่องการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายผ่านระบบดจิิทัล ก.พ. - ก.ย. 64

ระบบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Initiative) 

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มภีาคีเครือขา่ยในการแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการ
เขา้ชือ่เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน 4 ภาค และนทิรรศการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ตามรัฐธรรมนญู

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS4, MS5 
MS4.1, MS 5.1 MS2 MS.3 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้ดว้ยกันเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน BR0305

ประชาชนสามารถเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจเน้ือหาของกฎหมายไดโ้ดยง่าย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พ .ศ. .... 
ตอ่รัฐสภา

ม.ีค.-64

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

แต่งต้ังคณะกรรมกำรหรือคณะอนกุรรมกำร ก.ค. - ธ.ค. 64

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

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS2 MS1 MS3 MS2.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0305x01 ร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำร
จัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ
เพือ่ใหป้ระชำชนเข้ำถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระรำชบญัญัติ
ว่ำด้วยกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำย
และกฎเพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ.
 .... เพือ่ใช้เปน็
กรอบในกำร
จัดท ำประมวล
กฎหมำย

ม.ค. - ก.ค. 64            257,400 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS3 แผนกำรปฏรูิปด้ำน
กฎหมำย

คณะกรรมกำรนโยบำยกำร
จัดท ำประมวลกฎหมำยและกฎ

BR0305x02 แผนงำนหรือโครงกำรเกีย่วกบักำร
รวบรวมกฎหมำยและกำรจัดท ำ
ประมวลกฎหมำยและกฎ

แผนงำนทีผ่่ำน
ควำมเหน็ชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 
และ MS3

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ

BR0305x03 กำรจัดท ำประมวลกฎหมำยทีส่ ำคัญ
เพือ่เปน็ตัวอยำ่ง

ตัวอยำ่งประมวล
กฎหมำย

ม.ค. - ธ.ค 65            514,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3 แผนกำรปฏรูิปด้ำน
กฎหมำย

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



 
 
 
 
 
 

4 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านกระบวนการยุติธรรม 



BR0401 การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ข้ันตอนการ

ด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3) จัดท า พัฒนาและเช่ือมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4) หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ

เป้าหมายย่อยท่ี 5 (MS5) หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ

BR0402 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน (สทส./วจ.)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติเพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน(วจ.)    

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3) มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องท่ี (Infographic โฆษณา) (สท.)    

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4) ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานี

ท่ัวประเทศ

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจท่ัวประเทศ

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีท่ัวประเทศ

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3) มีช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาททนายความ

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4) ประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0404 ปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) มีระเบียบเก่ียวกับการเปิดท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวในวันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธาน

ศาลฎีกาเก่ียวกับการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหาหรือจ าเลย

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) ด าเนินการเช่าและติดต้ังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบท่ีเก่ียวข้องส าหรับการตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของ

บุคคลในการปล่อยช่ัวคราว

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3) ) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ   

เป้าหมายย่อยท่ี 4 (MS4) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ

BR0405 การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ

สอบปากค าในการสอบสวน

เป้าหมายย่อยท่ี 1 (MS1) พัฒนาระบบการท างานท่ีต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ (กมค.)

เป้าหมายย่อยท่ี 2 (MS2) ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน (สท)

เป้าหมายย่อยท่ี 3 (MS3) ) ติดตามประเมิณประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.)

4.ยุติธรรม

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงมหาดไทย  - ส านักงานศาลปกครอง

 - กระทรวงยติุธรรม  - ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  - กรมพระธรรมนูญ

 - ส านักงานอัยการสูงสุด  - ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 - ส านักงานศาลยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - หน่วยงานอื่นในกระบวนการยติุธรรม  - ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ล าดับ

เป้าหมายย่อยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายย่อยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายย่อยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขัน้ตอนการด าเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บรกิาร ทุกไตรมาสหลังระบบ เปิดให้บรกิาร

จัดท า พัฒนาและเชือ่มโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ ม.ค. 65 - ธ.ค. 65

จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขัน้ตอน ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

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

หน่วยงานร่วมด าเนินการ จดัท าประกาศของแต่ละหน่วยงาน และประกาศให้ประชาชนทราบ เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0401
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีระบบให้ประชาชนตรวจสอบและหรอืแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ

คณะกรรมการปฏิรปูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต)ิ 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ด าเนินการตราพระราชบัญญตัิระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ....ให้มีผล
บังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64



ล าดับ

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มต้นและ

สิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานรว่มด าเนินการผู้รบัผิดชอบติดตามความคืบหน้าในการ
ด าเนินการ ทุก 6 เดือน ภายหลังรา่ง

พระราชบัญญตัิระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรม

 พ.ศ. .... .มีผลบังคับใช้

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 MS2 MS3 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

การรับแจ้งความร้องทุกขต์า่งท้องที่

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มกีารประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกขต์า่งท้องที ่ (Infographic โฆษณา) (สท.) ทุก 6 เดอืน

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

ผตดิตามประเมนิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน (วจ.) (ก.ค. - ก.ย.64)

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับค าร้องทกุข์กล่าวโทษและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานตี ารวจทัว่ประเทศ (สทส.)

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏบิตัเิพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศฯ ให้ตรงตามความตอ้งการ
ของผู้ใชง้าน(วจ.)

(ม.ค. - ม.ีค.64)

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

(ม.ค.64 - ม.ค.65)

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติั การรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที ่ (กมค.กม.)/ปรับปรุง/ยกร่าง 
ระเบยีบ/กฎหมาย/แนวทางปฏบิติัทีเ่กีย่วข้องกบัการรับแจ้งความร้องทกุข์ต่างทอ้งที ่ (กมค.)  /มีคู่มือการด าเนนิงาน 
1. คู่มือการปฏบิติั (กมค.)/2. คู่มือการใช้งานระบบ (สทส.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0402
มรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการรับค าร้องทุกขก์ล่าวโทษและเชือ่มโยงขอ้มลูระหว่างสถานีต ารวจทัว่ประเทศ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

MS1 MS2 MS3 MS4 

ม.ค. 

MS3 MS3 
MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

กาจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทัว่ประเทศ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงยติุธรรม  

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ  

 
 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) ประเมินผลกำรด ำเนนิโครงกำร ป ี2565
ต.ค. 65 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2565)

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

 - กระบวนกำรแสวงหำข้อเทจ็จริงและกำรลงโทษ ตลอดระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร

ประเมนิผลการด าเนินโครงการ  1 ครั้ง ตอ่ปี

ประเมินผลกำรด ำเนนิโครงกำร ป ี2564
ต.ค. 64 (1 เดือน หลังส้ินปงีบประมำณ

 พ.ศ. 2564)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ
ไตรมำสที ่4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 

2565

มชีอ่งทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤตผิิดมรรยาททนายความ
ไตรมาสที ่2 ของปงีบประมาณ พ.ศ. 

2564

 -  ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ทีท่ ำกำรสภำทนำยควำม, ทำงโทรศัพทห์มำยเลข 091-791 2790, โทรสำร. 02-5227104, 
ทำง E-mail : president@lawyerscouncil.or.th, ทำงไปรษณีย ์ตู้ ป.ณ. 19 ปณฝ. รำมอินทรำ

ตลอดระยะเวลำด ำเนนิโครงกำร

ไตรมำสที ่4 ของปงีบประมำณ พ.ศ. 
2564

มทีนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีทัว่ประเทศ
ด าเนินการเมือ่ไดร้ับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

เกบ็สถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2565) (ทกุคร้ังทีป่ระชำชนมำใช้

บริกำร)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0403
ประชาชนไดร้ับความคุ้มครอง ไดร้ับการชว่ยเหลือ ค าแนะน าดา้นกฎหมาย ในการด าเนินคด ีการด าเนินการในชัน้พนักงานสอบสวนสะดวกและรวดเร็วยิง่ขึน้

สภาทนายความ ในพระบรมราชปูถัมภ์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มทีนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 ของสถานีต ารวจทัว่ประเทศ
ด าเนินการเมือ่ไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ   (งบกลาง)

เกบ็สถิติประชำชนและควำมพึงพอใจประชำชนผู้มำใช้บริกำร
1 ป ี(2564) (ทกุคร้ังทีป่ระชำชนมำใช้

บริกำร)

ฝึกอบรมพัฒนำคุณภำพทนำยควำมอำสำ



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ (ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณตำม
พระรำชบญัญัติ
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2564 ด ำเนนิ
โครงกำร ฯ 
จ ำนวน 150 
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
 เปน็เงินจ ำนวน 
58,423,700 บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนนิคดี กำรด ำเนนิกำรในชั้น
พนกังำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ขึ้น 
 ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนตี ำรวจทกุ
สถำนทีัว่ประเทศ            
ผลลัพธ์ : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรมในเบือ้งต้น

2564 - 2565  1,070,000,000 
บำท

โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1, 
MS1.2,MS3,MS

4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที ่2 
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิม่
ศักยภำพเพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรม

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (อยู่
ระหว่ำงเตรียม
ขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณ งบ
กลำง เพือ่ด ำเนนิ
โครงกำรเพิม่เติม
จ ำนวน 591 
สถำนี/ 1 ช่วงเวลำ
 กรณีเร่ิมด ำเนนิได้
ในเดือนมีนำคม 
2564 ใช้
งบประมำณ
จ ำนวน 
127,709,300 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนนิคดี กำรด ำเนนิกำรในชั้น
พนกังำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนตี ำรวจทกุ
สถำนทีัว่ประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรมในเบือ้งต้น

2564 - 2565  1,070,000,000 
บำท

ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS1,MS2,MS3,MS4แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที ่2 
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิม่
ศักยภำพเพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรม

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

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

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สภำทนำยควำม ในพระบรม
รำชูปถัมภ์

BR0403 โครงกำร
ทนำยควำมอำสำ
ประจ ำสถำนี
ต ำรวจ  (ยืน่ค ำ
ขอรับจัดสรร
งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 
2565  จ ำนวน 
1,482 สถำนี/1 
ช่วงเวลำ เปน็เงิน
จ ำนวน 
551,418,800 
บำท)

เปำ้หมำย : ประชำชนได้รับควำม
คุ้มครอง ได้รับกำรช่วยเหลือ
ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยในกำร
ด ำเนนิคดี กำรด ำเนนิกำรในชั้น
พนกังำนสอบสวนสะดวกและ
รวดเร็วยิง่ขึ้น
ผลผลิต : มีทนำยควำมให้
ค ำปรึกษำประจ ำสถำนตี ำรวจทกุ
สถำนทีัว่ประเทศ            ผลลัพธ์
 : ประชำชนได้สิทธิเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรมในเบือ้งต้น

2564 - 2565  1,070,000,000 
บำท

เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1,MS2,MS3,
MS4

แผนกำรปฏรูิป
ประเทศด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที ่2 
กำรพัฒนำกลไก
ช่วยเหลือและเพิม่
ศักยภำพเพือ่ให้
ประชำชนเข้ำถึง
กระบวนกำรยติุธรรม

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

ปฏริูประบบการปล่อยชัว่คราว

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)
เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เป้าหมายย่อยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายย่อยที ่4.2 (MS4.2) ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2565
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ
 2565)

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคล้องกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนสุดทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสรจ็ในชว่งเวลาก่อน
หน้า MSn แล้วเสรจ็

มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 2 ครั้ง ตอ่ปี
ตดิตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 1 ครั้ง ตอ่ปี

ประเมินผลการด าเนินโครงการ ปี 2564
ธ.ค. 64

(ภายในไตรมาสที ่1 ของปีงบประมาณ
 2565)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระเบยีบเก่ียวกับการเปดิท าการศาลเพ่ือพิจารณาค าร้องขอปล่อยชัว่คราวในวันหยุดราชการ หรือ
ค าแนะน าของประธานศาลฎกีาเก่ียวกับการปล่อยชัว่คราวผู้ตอ้งหาหรือจ าเลย

ม.ค.-63

ด าเนินการเชา่และตดิตัง้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมระบบทีเ่ก่ียวขอ้งส าหรับตรวจสอบหรือจ ากัด
การเดนิทางของบคุคลในการปล่อยชัว่คราว

2 ป ี(2564 - 2565)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยุติธรรม

BR0404
มาตรการคุ้มครองผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือใหเ้ขา้ถึงกระบวนการยุตธิรรมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

ส านักงานยุตธิรรม

MS1, MS3 

MS2 

MS3 MS3 
MS4.1 

MS2 

MS3 MS4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/
ผลผลิต/
ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และ

สิน้สุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานศาลยุติธรรม โครงการส่งเสริมการน า
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับตรวจสอบหรือ
จ ากัดการเดินทางของ
บุคคลมาใช้ในการปล่อย
ชัว่คราว

2564 - 2565 168,000,000     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง

งบประมาณในปี 65

MS1, MS2, 
MS3, MS4

แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน

กระบวนการยุติธรรม
 ประเด็นปฏรูิปที ่3 
การพฒันากลไกการ
บังคับตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด เพือ่
ลดความเหล่ือมล้ า

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมนิผลแหง่ชาต ิ(eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การบนัทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ อส.  - ปปง.

ศย.  -

ยธ.  - 

ธน.  - 

ปปช.  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

มีทรัพยากรด้านสถานที ่วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้บนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกมุ และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (สกบ.)

การฝึกอบรมเจ้าหนา้ทีต่ ารวจผู้ปฏบิติังานเกีย่วกบัการใช้งานวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยกีารบนัทกึภาพและเสียงใน
การตรวจค้น จับกมุ และการสอบปากค าในการสอบสวน (บช.ศ.)

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

มีการใช้เทคโนโลยกีารบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกมุ และการสอบปากค าในการสอบสวน (กมค.,สยศ.ตร.
,บช.ศ.)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

กระบวนการยตุธิรรม

BR0405
มาตรการคุ้มครอง ผู้ตอ้งหาและจ าเลยเพ่ือเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการปฏบิติัการบนัทกึภาพและเสียงในการตรวจค้นจับกมุ และการสอบปากค าในการ
สอบสวน (กมค.(กม.))

MS1 MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



 
 
 
 
 
 

5 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านเศรษฐกิจ 



5. เศรษฐกิจ

 BR0501 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) 1. มีการปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากการท่าเกษตรมูลค่าต่่า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสู่การปลูกพืชเล้ียงปศุสัตว์ และประมงท่ีมีมูลค่าสูง

2. มีการสนับสนุนการท่าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ่าหน่าย 

3. มีการขยายพ้ืนท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน่้าใช้ส่าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสมเพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม

4. พัฒนาคลัสเตอร์พันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตร

5. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการจัดการสมัยใหม่

6. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer)

7. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม

8. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG

 BR0502 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง 1. การขับเคล่ือน Happy Model

2. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

3. ส่งเสริมด้านท่ีพัก

4. เพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

5. สนับสนุนการท่องเท่ียวเรือส่าราญทางน่้า

 BR0503 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กใน

อุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย

1. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME

2. การเพ่ิมผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล

3. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับผู้ประกอบการ Startup

4. การเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนการซ้ือสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME 

5. การพัฒนาระบบนิเวศส่าหรับ SME

 BR0504 การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยใน

(RegionalTrading/Investment Center)

1. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์เพ่ือสร้างความเช่ือมโยง (Connectivity)

2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนในภูมิภาค

3. การก่าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย

4. การอ่านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ

 BR0505 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 1. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส่าหรับสถานศึกษา

ในก่ากับของส่านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกทุกแห่ง

2. ออกแบบการพัฒนาทักษะก่าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส่าหรับคนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการ

ประกอบอาชีพ

3. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท่างาน ส่าหรับภาคการผลิต

และบริการอย่างย่ังยืน

4. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น เศรษฐกิจ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1 
(Big Rock)

การสร้างเกษตรมลูค่าสูง BR0501
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ยกระดบัรายไดภ้าคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภณัฑ์ชวีภาพ

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

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

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

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่6.3 (MS6.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

เปา้หมายยอ่ยที ่7.1 (MS7.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่7.2 (MS7.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่7.3 (MS7.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.1 (MS8.1)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.2 (MS8.2)
เปา้หมายยอ่ยที ่8.3 (MS8.3)

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

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

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

พัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตรเพือ่ใหเ้กษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
เพ่ิมมลูค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชวีภาพตามแนวทาง BCG ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมการเพิม่มูลค่าสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกจิ ก.ย. 64 - ต.ค. 65

ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเขา้ถึงขอ้มลู Big Data ดา้นการเกษตร และใชป้ระโยชน์จากดจิิทัลแพลตฟอร์ม ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาระบบสารสนเทศระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (Co-farm) ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมเกษตรกรในการจ้าหนา่ยสินค้าทางออนไลน ์ผ่าน www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ใหเ้ปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สนบัสนนุองค์ความรู้และส่งเสริมการผลิตทีม่ีมาตรฐานแกเ่กษตรกรเพือ่พัฒนาเปน็ Smart Farmer ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
เพิม่ช่องทางการจ้าหนา่ยและหาตลาดใหม่ใหก้บัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และวิสาหกจิชุมชน ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนาเกษตรกรเปน็ผู้จัดการแปลง เพือ่บริหารจัดการการผลิตใหก้บัสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใหเ้ข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพือ่เพิม่มูลค่า ม.ค. 64 - ก.ย. 65
สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

พัฒนางานวิจัย ปรับปรุง และจัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ใหม้ีคุณภาพดี ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์และอนรัุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มคีวามเขม้แขง็และส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการดา้นการจัดการสมยัใหม่ ม.ค. 64 - ก.ย. 65

บริหารจัดการน้้า พัฒนาแหล่งน้้าและเพิม่พืน้ทีช่ลประทาน ม.ค. 64 - ก.ย. 65
พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มคีวามหลากหลายทางชวีภาพการเกษตร ม.ค. 64 - ก.ย. 65
จัดหาพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์คุณภาพดีส่งเสริมและสนบัสนนุเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ ม.ค. 64 - พ.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพือ่ขายสินค้าในราคาทีสู่งขึ้น ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารขยายพ้ืนทีช่ลประทานให้เกษตรกรมน้ี าใชส้ าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอยา่งเหมาะสมเพียงพอ ทัว่ถึง และ
เปน็ธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารปรับเปลี่ยนพ้ืนทีจ่ากการท าเกษตรมลูค่าต่ า และไมเ่หมาะสมกับพ้ืนทีไ่ปสู่การปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และ
ประมงทีม่มีลูค่าสูง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

โครงการภายใตแ้ผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรมีการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ทัง้พืช ปศุสัตว์ ประมง ม.ค. 64 - ก.ย. 64
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตรใหม้ีมูลค่าสูง ม.ค. 64 - ก.ย. 65
มกีารสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตรแบบแปลงใหญ่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมการข้าว BR0501001 โครงการส่งเสริม
การเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 
(Smart Big 
Farming)

เกษตรกรสามารถผลิตได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นได้ปริมาณ
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น ต้นทนุการผลิต
ทีต้่่าลง

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 458,662,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมการค้าภายใน BR0501002 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
อินทรีย ์ป ีงปม. 
2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64 32,500,000       ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501003 โครงการส่งเสริม
ตลาดสินค้า
เกษตรอินทรีย ์ ป ี
งปม. 2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
สินค้าอินทรียเ์พิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากป ีงปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65 51,500,000       เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS8.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501004 โครงการส่งเสริม
การตลาดผลไม้ ป ี
งปม.2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยผลไม้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

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

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501005 โครงการส่งเสริม
การเพิม่ศักยภาพ
ตลาดผลไม้ ป ีงป
ม. 2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยผลไม้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 5 จากปฐีาน (2559)

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

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501006 โครงการพัฒนา
และ ส่งเสริมศูนย์
จ้าหนา่ยสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2564

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
 Farm Outlet เพิม่ขึ้น ร้อยละ 3 
จากปงีปม.2563

ต.ค.63 – ก.ย.64        10,280,000 ได้รับจัดสรรตาม 
พรบ. 2564

MS2.1
MS6.2

กรมการค้าภายใน BR0501007 โครงการพัฒนา
และส่งเสริมศูนย์
จ้าหนา่ยสินค้า
เกษตรชุมชน 
(Farm Outlet) ปี
 งปม.2565

มูลค่าการจ้าหนา่ยและเจรจาธุรกจิ
 Farm Outlet เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 จากปงีปม.2564

ต.ค.64 – ก.ย.65        25,200,000 เสนอขอรับการ
จัดสรร ตาม พรบ.

 2565

MS2.1
MS6.2

กรมชลประทาน BR0501008 โครงการบริหาร
จัดการน้้า พัฒนา
แหล่งน้้าและเพิม่
พืน้ทีช่ลประทาน

พืน้ทีช่ลประทานได้รับการบริหาร
จัดการ/ปริมาตรเกบ็กกัน้้าเพิม่ขึ้น/
พืน้ทีช่ลประทานเพิม่ขึ้น

พ.ย.63 - ก.ย.65  งบประมาณ
โครงการที่

สนบัสนนุพืน้ที่
เปา้หมายของ

กระทรวง

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 1 - MS 4 
และ MS 8

ด้านเศรษฐกจิ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

MS1.1 MS4.2 MS6.3 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 MS8 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมประมง BR0501009 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กจิกรรมสนบัสนนุ
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 80 แหง่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,428,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.2

กรมประมง BR0501010 โครงการธนาคาร
สินค้าเกษตร   
กจิกรรมสนบัสนนุ
ธนาคารผลผลิต
สัตว์น้้าแบบมีส่วน
ร่วม

ชุมชนทีไ่ด้รับการบริหารจัดการ
ด้านผลผลิตสินค้าประมง 100 แหง่

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

MS2.2

กรมประมง BR0501011 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้้าพันธุ์ดี
 กจิกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้้า
พันธุ์ดี

กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้้าพันธุ์ดีสู่
ภาคการผลิต 12 ชนดิพันธุ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 25,428,100       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.2

กรมประมง BR0501012 โครงการผลิตและ
ขยายสัตว์น้้าพันธุ์ดี
 กจิกรรมพัฒนา
และผลิตสัตว์น้้า
พันธุ์ดี

กระจายลูกพันธุ์สัตว์น้้าพันธุ์ดีสู่
ภาคการผลิต 13 ชนดิพันธุ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 151,181,900     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2

กรมประมง BR0501013 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
 7,800 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,889,200       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.2

กรมประมง BR0501014 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง  
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร

พัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้า
 8,900 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 50,569,500       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501015 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบง่ชี้
ทางทางภมูิศาสตร์
 (ประมง)

สร้างอัตลักษณ์สัตว์น้้าพืน้ถิ่น 4 ชนดิ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 10,623,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.3

กรมประมง BR0501016 โครงการส่งเสริม
อาชีพประมง 
กจิกรรมพัฒนา
ศักยภาพการผลิต
สัตว์น้้าเศรษฐกจิ
สร้างมูลค่า

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตกุง้กา้มกรามและสัตว์น้้าอื่น 
7,350 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 117,927,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6.2

กรมประมง BR0501017 โครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยัง่ยนื
 กจิกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย ์500 ราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 6,766,900         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS8.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมประมง BR0501018 โครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 
กจิกรรมพัฒนา
เกษตรอินทรีย์

พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้้าอินทรีย ์2,200 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 60,807,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.2

กรมประมง BR0501019 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 75 แปลง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 29,976,100       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

กรมประมง BR0501020 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมใหเ้กษตรกรท้าการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ (ประมง) 100 แปลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 62,946,100       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501021 โครงการสนบัสนนุ
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิตอาหารสัตว์, 
ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์, 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุ
สัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,270,400       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501022 โครงการสนบัสนนุ
ระบบส่งเสริม
เกษตรแบบแปลง
ใหญ่

เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพและลด
ต้นทนุการผลิตอาหารสัตว์, 
ยกระดับมาตรฐานการเล้ียงสัตว์, 
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภณัฑ์ปศุ
สัตว์เพือ่เพิม่มูลค่าผลผลิต และการ
จัดการข้อมูลฟาร์ม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 65,168,300       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501023 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
และส้ารองเสบยีงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        14,525,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501024 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยี
นวัตกรรม
เคร่ืองจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุ
สัตว์ 
(Motor Pool)

เพือ่ลดภาระค่าใช้จ่ายในการผลิต
และส้ารองเสบยีงสัตว์ของเกษตรกร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        38,150,800 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

กรมปศุสัตว์ BR0501025 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart
 Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
 Young Smart Farmer

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,335,200         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501026 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
ปราดเปร่ือง

เพือ่พัฒนาเกษตรกรใหเ้ปน็ Smart
 Farmer, Smart Farmer ต้นแบบ,
 Young Smart Farmer

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 27,561,400       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

กรมปศุสัตว์ BR0501027 โครงการปรับปรุง
ข้อมูลเกษตรกร

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทัง้ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,431,800       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS7.3

กรมปศุสัตว์ BR0501028 โครงการจัดท้า
ข้อมูลเกษตรกร
แหง่ชาติ

เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบยีน
เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ทัง้ประเทศ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 32,053,800       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมพัฒนาทีดิ่น BR0501029 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ้านวน 
74,500 ไร่

ม.ค.-ก.ย. 64 59,364,400       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมพัฒนาทีดิ่น BR0501030 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

พืน้ทีส่่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ได้รับการพัฒนาทีดิ่น จ้านวน 
220,000 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 242,363,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1 ด้านเศรษฐกจิ

กรมวิชาการเกษตร BR0501031 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตร
กจิกรรม ผลิต
พันธุ์พืชและปจัจัย
การผลิต

เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปจัจัยการ
ผลิตทีม่ีคุณภาพได้มาตรฐานไปใช้
ในการผลิตพืช เพือ่ลดต้นทนุการ
ผลิต เพิม่ผลผลิต มีคุณภาพ และ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่

พ.ค. 64 - พ.ย. 65 198,804,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.1

กรมวิชาการเกษตร BR0501032 โครงการสร้าง
มูลค่าผลิตภณัฑ์
สินค้าเกษตร
ชีวภาพสู่เชิง
พาณิชย ์กจิกรรม
การแปรรูป
วัตถุดิบพืช
สมุนไพรใหไ้ด้
มาตรฐาน

เกษตรกรสามารถน้าพืชสมุนไพรซ่ึง
เปน็พืชเศรษฐกจิตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละพืน้ที ่มุ่ง
สู่การแปรรูปเพือ่ปอ้นในตลาด
อุตสาหกรรมผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร
 เวชส้าอาง เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ขึ้น

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 14,230,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8.1

กรมส่งเสริมการเกษตร BR0501033 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

  พืน้ทีก่ารเกษตรได้รับการพัฒนาสู่
ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ไม่นอ้ยกว่า 1,857 แปลง 
แปลงใหญ่ร้อยละ 80 มีการลด
ต้นทนุการผลิตและผลผลิตสินค้า
เกษตรเพิม่ขึ้น

ต.ค.63 - ก.ย.64 425,938,600     โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

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

MS8.1

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0501034 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร
ใหเ้ข้าสู่ระบบการ
ผลิตเกษตรแปรรูป
เพือ่เพิม่มูลค่า

เปา้หมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 150 แหง่
ผลลัพธ์ รายได้จากการด้าเนนิ
ธุรกจิด้านสินค้าเกษตรของ
เปา้หมายเพิม่ขึ้นร้อยละ 3

ต.ค.64-ก.ย.65      119,352,290 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมหม่อนไหม BR0501035 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย : เกษตรกรเกดิการ
รวมกลุ่ม 
มีต้นทนุการผลิตทีเ่หมาะสม มี
ผลผลิต
ต่อหนว่ยเพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมี
คุณภาพได้มาตรฐานเกดิการสร้าง
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 31 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี64 จ้านวน 6 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตและ
เพิม่ผลผลิตเฉล่ียได้ร้อยละ 10

ต.ค.63 - ก.ย.64 7,612,100         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1
MS4.1

ด้านเศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมหม่อนไหม BR0501036 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ผลิตหม่อนไหม
ระบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย : เกษตรกรเกดิการ
รวมกลุ่ม มีต้นทนุการผลิตที่
เหมาะสม มีผลผลิตต่อหนว่ย
เพิม่ขึ้น รวมทัง้ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐานเกดิการสร้างโอกาสใน
การแข่งขันสินค้าเกษตร
ผลผลิต : พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ผลิตแบบแปลงใหญ่ 41 แปลง 
แปลงใหม่ ป ี65 จ้านวน 1 แปลง
ผลลัพธ ์: ลดต้นทนุการผลิตร้อยละ
 10

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

MS2.1
MS4.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501037 โครงการเพือ่
สนบัสนนุงาน
ด้านตลาด

สามารถมีการซ้ือขายยางกอ้นถ้วย
มาตรฐาน GAP และยางเครป

ต.ต. 63 - ก.ย. 64 1,549,330         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.2
MS8.1

การยางแหง่ประเทศไทย BR0501038 โครงการการ
จัดท้าระบบ
บริหารงาน
คุณภาพ ISO 
9001 ของสถาบนั
เกษตรกรทีไ่ด้รับ
มาตรฐาน GMP

กลุ่มเกษตรกรทีผ่ลิตยางแผ่น
รมควัน/ยางแผ่นรมควันอัดกอ้น/
ยางเครปและจุดรวบรวมยาง GMP
ของ กยท. จ้านวนรวม 8 กลุ่ม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 5,340,160         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.2
MS8.1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501039 โครงการปฏรูิป
การเกษตรไทย
เพือ่การขับเคล่ือน
เกษตรกรรมมูลค่า
สูง

1. สามารถพัฒนาเกษตรกรรม
ต้นแบบและการพัฒนาผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตรมูลค่าสูงทีเ่หมาะสม
ขึ้นมาได้ จากการท้างานร่วมกนัของ
เครือข่าย
2. เกษตกรหรือผู้ทีส่นใจสามารถ
เข้าเรียนรู้และพัฒนาทกัษะวิชาชีพ
เพือ่น้าไปประกอบอาชีพได้
3. สามารถปลูกฝังเจตคติทีดี่ต่อ
เกษตรกรรมต้นแบบและการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร
มูลค่าสูงใหก้บัเยาวชนเข้ามาเรียนรู้
ได้
4. สามารถช่วยเชียวยาผู้ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา่ 2019 ผ่านการ
ขับเคล่ือนด้วยอาชีพและผลิตภณัฑ์
การเกษตร

ต.ค.64 - ก.ย.65 302,900,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0501040 โครงการส่งเสริม
การเข้าถึงเพือ่ใช้
ประโยชนจ์าก
ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ส้าหรับ
เกษตรกรและการ
วางแผนการ
จัดการการเกษตร
เพิม่มูลค่า

ต.ค.64-- ก.ย.65 58,500,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ้าเปน็)

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

สถาบนัวิจัยและพัฒนาพืน้ทีสู่ง 
(องค์การมหาชน)

BR0501041 โครงการพัฒนา
เกษตรกรต้นแบบ 
(smart farmer) 
บนพืน้ทีสู่ง

ตัวชี้วัด 1 จ้านวนเกษตรกรต้นแบบ
ทีย่กระดับการเกษตรแบบด้ังเดิมสู่
การท้าการเกษตรแบบสร้างมูลค่า 
220 ราย
ตัวชี้วัด 2 ตัวชี้วัด 2 เกษตรกรที่
ได้รับการพัฒนาเปน็เกษตรกร
ต้นแบบสามารถเผยแพร่ผลงาน
ของตนเอง และเปน็ตัวแทนของ
หนว่ยงานในการกระจายองค์
ความรู้แกเ่กษตรกรอื่น ไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 11,420,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.2

ส้านกังานเศรษฐกจิการเกษตร BR0501042 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

 - แพลตฟอร์มฐานข้อมูลการเกษตร ม.ค. - ก.ย. 2564 41,590,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3

ส้านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม BR0501043 โครงการยกระดับ
สินค้าเกษตรสู่
เกษตรอุตสาหกรรม

เพิม่มูลค่าผลิตภณัฑ์สินค้าเกษตร
แปรรูปจากวัตถุดิบหลักในประเทศ 
ใหม้ีความปลอดภยั มีคุณภาพได้
มาตรฐาน และตรงต่อความ
ต้องการของตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ

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

MS8.3

1. ส่งเสริมเกษตรกรใหส้ามารถ
เข้าถึงข้อมูล Big Data ด้าน
การเกษตรและใช้ประโยชนจ์าก
ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
2. เกษตรมีระบบช่วยการตัดสินใจ
ในการวางแผนผลิตสินค้าเกษตร
ต้ังแต่การเลือกปจัจัยการผลิต 
ปฏทินิกจิกรรม การแปรรูปและ
แหล่งจ้าหนา่ย
3. เพิม่ช่องทางของการจ้าหนา่ย
ผลิตผลการเกษตรออนไลนแ์ก่
เกษตรกร
4. หนว่ยงานภาครัฐสามารถใช้
แพลตฟอร์มทีพ่ัฒนาขึ้นเพือ่การ
ช่วยวางแผนการผลิตทางการเกษตร
5.ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้าน
การเกษตรของประเทศเพือ่การ
วางแผน คาดการณ์ และพยากรณ์
การเกษตรไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0501044 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กจิกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

เปา้หมาย 40 แปลง 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขต
ปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จ้านวน 40 แปลง
เชิงคุณภาพ : ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเปา้หมายน้าความรู้ไปใช้
ประโยชนแ์ละมีรายได้เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรในเขตปฏรูิปทีดิ่น
เพิม่ขึ้น 
ร้อยละ 3 (วัดผลแปลงทีเ่ข้าร่วม
โครงการฯ ปทีี ่3)

15 ม.ค. 64 - 
30 ก.ย. 64

       44,277,600 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

ส้านกังานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0501045 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
กจิกรรม ส่งเสริม
เกษตรแบบ
แปลงใหญ่

1 ต.ค. 64 - 
30 ก.ย. 65

       61,491,400 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2.1

ส้านกังานคณะกรรมการอ้อย
และน้้าตาลทราย

BR0501046 โครงการส่งเสริม
อ้อยพันธุ์ดีของ
ส้านกังาน
คณะกรรมการ
อ้อยและน้้าตาล
ทรายสู่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย

อ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของ
ส้านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
น้้าตาลทรายพัฒนา น้าปลูกขยาย
ไม่นอ้ยกว่า 940,000 ต้นกล้า และ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยน้าอ้อยพันธุ์ดี
สายพันธุ์ใหม่ทีส้่านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน้้าตาล
ทรายพัฒนาไปปลูกขยาย จ้านวน 
450/450 ราย/ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,700,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2 ด้านเศรษฐกจิ

 - ด้านเศรษฐกจิ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ้านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เปา้หมาย มี
เครือข่ายธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด้าเนนิการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด้าเนนิการ: การ
รวมกลุ่ม ส่งเสริม
การรวมกลุ่มฯ

เปา้หมาย 55 แปลง 
ตัวชี้วัด เชิงปริมาณ : พืน้ทีใ่นเขต
ปฏรูิปทีดิ่นทีไ่ด้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่จ้านวน 55 แปลง
เชิงคุณภาพ : 1. ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนเกษตรทีผ่่านการ
ฝึกอบรมน้าความรู้ไปใช้ประโยชน์
2. รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
ของครัวเรือนเกษตรเพิม่ขึ้นไม่นอ้ย
กว่า
ร้อยละ 5
ผลสัมฤทธิ์ : มูลค่าผลผลิตของ
สินค้าเกษตรต่อหนว่ยในเขตปฏรูิป
ทีดิ่น เพิม่ขึ้นไม้นอ้ยกว่า ร้อยละ 5  
(วัดผลแปลงทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ปี
ที ่3)

 - ด้านเศรษฐกจิ
 - หวัข้อ 2 การปฏรูิป
ด้านความเทา่เทยีมฯ
2.2 การเสริมสร้าง
พลังอ้านาจชุมชน
2. การพัฒนาชุมชน
- เปา้หมาย มี
เครือข่ายธุรกจิชุมชน
- ขั้นตอนการ
ด้าเนนิการ: 
1. สร้างธุรกจิระดับ
ชุมชน
สร้างกลไกระดับธุรกจิ
ชุมชนฯ
- แนวทางการ
ด้าเนนิการ: 
การรวมกลุ่ม 
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

BR0501047 โครงการเพิม่
ศักยภาพการผลิต
สินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับ
หมู่บา้น

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

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ้าเปน็)

MS 1-8

ส้านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0501048 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ

1) ชุดโครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร 1 ระบบ
2) เคร่ืองมือตรวจสอบเอกสารสิทธิ์
และถ่ายทอดเทคโนโลยใีหก้รม
ส่งเสริมการเกษตร 1 ระบบ

ต.ค.63 - ก.ย.64        29,104,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส้านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0501049 โครงการบรูณา
การระบบข้อมูล
ทะเบยีนเกษตรกร
และจัดท้าข้อมูล
ทางด้าน
การเกษตรแบบ
เปดิเชื่อมโยงกบั
ศูนยก์ลางข้อมูล
เปดิภาครัฐ

1) ปรับปรุงเพิม่ความสามารถชุด
โครงสร้างมาตรฐานเพือ่การ
แลกเปล่ียนข้อมูลทางด้าน
การเกษตร (ADX dataset) 
2) ส่วนต่อประสานเชื่อมโยงข้อมูล

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

MS7.3 ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501050 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (5 แหง่)

ต.ค.63 - ก.ย.64 9,423,500         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 2.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501051 DGTFarm : 
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.63 - ก.ย.64 2,708,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS 5.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501052 โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

การผลิตในพืน้ทีเ่กษตรแปลงใหญ่
ปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐานเพิม่ขึ้น (6 แหง่)

ต.ค.64 - ก.ย.65        20,688,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2.1

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501053 DGTFarm : 
ตลาดสินค้า
เกษตรออนไลน์

เคร่ืองมือในการสร้างช่องทางซ้ือ
ขายสินค้าเกษตรระบบออนไลน์

ต.ค.64 - ก.ย.65          4,822,100 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.1

 ผลลัพธ์ : เกษตรกรระดับหมู่บา้น
ได้รับการส่งเสริมพัฒนาและดูแล
อยา่งใกล้ชิด จากกลไกอาสาสมัคร
เกษตร และคณะกรรมการหมู่บา้น
 และทมีบรูณาการในระดับพืน้ที ่
ส่งผลใหเ้กษตรกรมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการประกอบ
อาชีพสูงขึ้น มีการปรับเปล่ียนไปสู่
การท้าการเกษตรทีเ่หมาะสมกบั
พืน้ที ่ลดต้นทนุการผลิต เพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
และมีรายได้เพิม่ขึ้น ส่งผลต่อ GDP 
 ภาคเกษตรเพิม่ขึ้นร้อยละ 3.8 
และลดความเหล่ือมล้้าของรายได้
ในภาคเกษตร 
ตัวชี้วัด
1) ทกุหมู่บา้นจ้านวน 75,032 แหง่
ท้าการเกษตรมูลค่าสูงไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 80 ของการเกษตรใน
หมู่บา้น
2) เกษตรกรในหมู่บา้นมีรายได้
เพิม่ขึ้นไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3.8



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส้านกังานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแหง่ชาติ

BR0501054 การพัฒนาความรู้
เกษตรกร
ผู้ปลูกพืชสมุนไพร

เกษตรสามารถปลูกพืชสมุนไพรได้
ตามมาตรฐาน

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

MS 8.1

องค์การส่งเสริมกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย

BR0501055 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ้านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ้านวน 
1,150 ฟาร์มในป ี2564

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1

องค์การส่งเสริมกจิการโคนม
แหง่ประเทศไทย

BR0501056 โครงการพัฒนา
เกษตรกร
โคนมสู่ Smart 
Farmer

จ้านวนเกษตกรโคนมทีผ่่านเกณฑ์ 
DPO Smart Farmer จ้านวน 
2,000 ฟาร์ม ในป ี2565

ต.ค. 64 - ก.ย. 65          1,200,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS6.1



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเทีย่วคุณภาพสูง

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมกำรทอ่งเทีย่ว กระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรทอ่งเทีย่วและกฬีำ  - กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 - กรมสนบัสนนุบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข

 - กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.4 (MS1.4) สร้ำงเร่ืองรำวสร้ำงสรรค์ (Creative Content) เกีย่วกบัโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข 

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.3 (MS4.3) จัดท ำเอกสำรสิทธิบตัร เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิทธิ์อื่นๆ ใหเ้ปน็สำกล 
เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.4 (MS4.4) แกไ้ขปญัหำกำรละเมิดลิขสิทธิ์อยำ่งจริงจัง โดยก ำหนดหนำ้ทีก่ำรปรำบปรำมของหนว่ยงำนรัฐใหช้ัดเจน 

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

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

สนับสนุนการท่องเทีย่วเรือส าราญทางน  า ต.ค.63-ก.ย.65

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

เร่งผลักดันยทุธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเรือส ำรำญ (Cruise) ต.ค.64- ก.ย.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั งนี  
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ นอยูกั่บความเหมาะสม

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

ส่งเสริมและสนบัสนนุภำคเอกชนในกำรผลิตและสร้ำงสรรค์เร่ืองรำว (Content) จำกอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของไทย ต.ค.64- ก.ย.65

สร้ำงควำมร่วมมือกบัต่ำงประเทศในกำรจัดท ำ Co-Production Treaty ใหเ้กดิระบบกำรผลิตร่วม (Co-Production) ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมดา้นทีพั่ก ต.ค.64- ก.ย.65

ผลักดันใหโ้รงแรมหรือทีพ่ักนอกระบบ จดทะเบยีนในระบบใหม้ำกทีสุ่ด ต.ค.64- ก.ย.65

เร่งศึกษำควำมเหมำะสมในกำรหำแนวทำงหรือมำตรกำรรองรับธุรกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิแบง่ปนั (Sharing Ecomomy) 
จำกดิจิทลัแพลตฟอร์ม

ต.ค.64- ก.ย.65

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

กำรลดควำมซ  ำซ้อนเพือ่ ำนวยควำมสะดวกในกำรท ำธุรกจิใหผู้้ประกอบกำร ต.ค.64- ก.ย.65

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

ต.ค.64- ธ.ค.65

ต.ค.64- ก.ย.65

ต.ค.64- ก.ย.65

เชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว (Big Data) ผ่ำนระบบดิจิทลั ต.ค.64- ก.ย.65

ส่งเสริมและพัฒนำบคุลำกรใหม้ีควำมพร้อมในกำรใหข้้อมูล หรือกำรถ่ำยทอดเกีย่วกบัโมเดลอำรมณ์ดีมีควำมสุข

กำรสร้ำงควำมรู้เข้ำใจเกีย่วกบั HAPPY MODEL มี.ค.64 - ก.ย.64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

BR0502
ความสามารถในการแขง่ขนัดา้นท่องเทีย่วสูงขึ นและสามารถกลับมาเปน็กลไกหลักในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ

กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา

 - องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นทีพ่ิเศษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื 
(องค์กำรมหำชน)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยนั นๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การขบัเคลื่อน Happy Model ม.ีค.64 - ธ.ค.65

กำรขับเคล่ือนแนวคิด HAPPY MODEL ไปสู่กำรปฏบิติัในพื นทีจ่ริง



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502001 โครงกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยสีำสนเทศกลำง 
เพือ่พัฒนำ E-service 
บริกำรประชำชนและ
พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศ 
ระยะที ่1

กรมกำรทอ่งเทีย่วมีข้อมูล
และระบบสำรสนเทศทีม่ี
ควำมมั่นคงปลอดภยั นำ่ 
เชื่อถือ และมี เสถียรภำพ
ในกำรท ำงำน บคุลำกร
ของกรมกำรทอ่งเทีย่ว
สำมำรถใช้งำนระบบ
ฐำนข้อมูลกลำงในกำร
ท ำงำน และสำมำรถ
ใหบ้ริกำรประชำชนได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว เปน็
ปจัจุบนัและต่อเนือ่ง

1 ต.ค. 64 -30 ก.ย.
 65

48,395,000        เสนอตั งงบใน
ปงีบประมำณ 

2565

MS 1.5

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502002  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับทีพ่ักนกัเดินทำง 
(Home Lodge)

1. ชุมชน ผู้ประกอบกำร
ขนำดเล็กและขนำดกลำง 
ทีใ่หบ้ริกำรด้ำนทีพ่ักเข้ำใจ
ในหลักเกณฑ์คุณภำพของ
ทีพ่ักนกัเดินทำง (Home 
Lodge) จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 1,000 คน
2. สถำนประกอบกำร
สำมำรถพัฒนำศักยภำพ
กำรใหบ้ริกำรทีพ่ักใหม้ี
คุณภำพมำกขึ น จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 800 แหง่

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

6,323,500          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 3.1

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502003 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่ยกระดับชุมชนเพือ่เข้ำ
สู่มำตรฐำน

ชุมชนทอ้งถิ่น โฮมสเตย ์
และแหล่งทอ่งเทีย่วชุมชน 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่เข้ำสู่มำตรฐำนกำร
ทอ่งเทีย่วไทย และ
มำตรฐำนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชน ตลอดจนมีองค์
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วมำก
ขึ น ไม่นอ้ยกว่ำ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2564 -
30 กนัยำยน 2565

11,000,000        ค ำขอ 
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำป ี
2565

MS 3.1

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502004 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับผู้ประกอบกำรเพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพ และเสริมสร้ำง
ขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันได้มำกขึ น ไม่นอ้ย
กว่ำ 1,000 คน

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

7,500,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502005 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ปลดทกุข์เติมสุข

1. สถำนประกอบกำร 
แหล่งทอ่งเทีย่ว และชุมชน
 ได้รับกำรส่งเสริมคุณภำพ
กำรใหบ้ริกำรหอ้งน  ำ
สำธำรณะใหถู้กต้องตำม
หลักสุขอนำมัยจ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 500 คน
2. นกัทอ่งเทีย่วมีควำม
เชื่อมั่นในควำมสะอำด 
ปลอดภยั และเพียง พอ
ของหอ้งน  ำสำธำรณะใน
กำรเดินทำงทอ่งเทีย่ว
ภำยในประเทศ

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำขอ 
งบประมำณ

รำยจ่ำยประจ ำป ี
2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502006 โครงกำรพัฒนำอำหำร
สมุนไพรและกญัชำส ำหรับ
ชุมชน

1. พัฒนำเส้นทำงกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงอำหำรทอ้งถิ่น
ในชุมชนใหเ้กดิอัตลักษณ์
และมีมูลค่ำเพิม่
2. ชุมชน มีศักยภำพและ
องค์ควำมรู้
เพิม่มำกขึ นสำมำรถพัฒนำ
ตนเองได้

1 ตุลำคม 2564 -
30 กนัยำยน 2565

3,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : ขอให้
เพิม่กำรเล่ำเร่ือง

อำหำรประเภทนี ดี
ต่อสุขภำพอยำ่งไร

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502007 โครงกำรพัฒนำยกระดับ
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร
ของบคุลำกรกำรทอ่งเทีย่ว
ไทยเพือ่รองรับกำรทอ่ง 
เทีย่ววิถีใหม่ (New 
Normal)

ผู้ประกอบกำร บคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว และ
ชุมชนทอ่งเทีย่ว ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพในกำร
ใหบ้ริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
เพือ่รองรับกำรทอ่งเทีย่ววิถี
ใหม่ (New Normal)

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

66,681,600        เงินกูภ้ำยใต้ พ.ร.ก. MS 1.3 หมำยเหตุ : ขอเพิม่
หวัข้อผู้สัมผัสอำหำร
 และผู้ประกอบกำร
ต้องเสนอว่ำทอ้งถิ่น
มีอะไรทีเ่ปน็ Happt

 Model

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502008 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับ ผู้ประกอบกำร
เพือ่เข้ำสู่มำตรฐำน

จัดท ำหลักสูตรเพือ่ใช้ใน
กำรอบรมผู้ใหบ้ริกำรที่
สัมผัสนกัทอ่งเทีย่วโดยตรง 
ใหส้ำมำรถบริกำรด้วย
ควำมสะอำด ปลอดภยั 
เปน็ธรรม รองรับวิถีใหม่ 
New Normal

1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

3,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502009  โครงกำรส่งเสริมและ
ยกระดับศักยภำพของ
บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว

1. อบรมผู้ใหบ้ริกำรที่
สัมผัสนกั ทอ่งเทีย่วโดยตรง
 ใหส้ำมำรถบริกำรด้วย
ควำมสะอำด ปลอดภยั 
เปน็ธรรม รองรับวิถีใหม่ 
New Normal
2.บคุลำกรภำครัฐ 
รัฐวิสำหกจิ ทีม่ีภำรกจิใน
กำรบริกำรนกัทอ่งเทีย่วให้
มีองค์ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใหบ้ริกำร
นกัทอ่งเทีย่ว
3.ชุมชนทอ่งเทีย่วมีควำมรู้
 ทกัษะในกำรตกแต่ง
สถำนที ่ทีพ่ัก และส่ิง
อ ำนวยควำมสะดวก
ตำมอัตลักษณ์ของพื นที่

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

34,097,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502010 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วสู่
มำตรฐำนอำเซียน

บคุลำกรด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว
ได้รับกำรพัฒนำและ
ยกระดับศักยภำพสู่
มำตรฐำนอำเซียน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

34,059,020        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502011 โครงกำรกำรด ำเนนิกำร
เพือ่รองรับกำรประกำศ
เขตพื นทีเ่พือ่กำรทอ่งเทีย่ว
ในทอ้งถิ่นหรือชุมชน

1. มีพื นทีใ่นทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชนได้รับกำรตรวจ
ประเมินเขตพื นทีเ่พิม่ขึ น 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ 30 พื นที่
2. บคุลำกรในทอ้งถิ่นหรือ
ชุมชน ซ่ึงจะได้รับกำร
ประกำศเขตฯ ได้รับกำร
ฝึกอบรม และพัฒนำให้
เตรียมควำมพร้อมเพือ่เปน็
มัคคุเทศกท์อ้งถิ่น จ ำนวน
ไม่นอ้ยกว่ำ 200 คน

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

1,485,280          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502012 โครงกำรกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของธุรกจิน ำ
เทีย่วมัคคุเทศก ์และผู้น ำ
เทีย่ว เพือ่รองรับกำร
ทอ่งเทีย่ววิถีใหม่

1. มีเส้นทำงกำรน ำเทีย่ว
ของผู้ประกอบธุรกจิน ำ
เทีย่วและมัคคุเทศก ์
รองรับกำรทอ่งเทีย่ววิถี
ใหม่จ ำนวน 5 เส้นทำง
2. ผู้ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว
 มัคคุเทศก ์ผู้น ำเทีย่ว และ
ผู้อยูใ่นธุรกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 
ได้รับกำรฝึก อบรม พัฒนำ
องค์ควำมรู้ เพือ่รองรับ
กำรทอ่งเทีย่ววิถีใหม่ 
จ ำนวน 10 เร่ือง/หลักสูตร
 จ ำนวน 1,000  คน

๑ ตุลำคม ๒๕๖๔-
๓๐ กนัยำยน 

๒๕๖๕

17,000,000        ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

๒๕๖๕

MS 1.3 หมำยเหตุ : ปรับเพิม่
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
Happy Model 2. 
ใหใ้ช้ค ำว่ำโมเดล

อำรมณ์ดีมีควำมสุข 
(Happy Model) 
แทนค ำว่ำ วิถีใหม่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502013 โครงกำรกำรจัดอบรม
เสริมสร้ำงและพัฒนำ
สมถรรนะมัคคุเทศก์
เฉพำะทำงใหม้ีองค์ควำมรู้
เฉพำะด้ำนนวัตกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ทำงกำรทอ่งเทีย่ว

อบรมพัฒนำศักยภำพ
มัคคุเทศก ์และบคุลำกร
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วใหม้ีองค์
ควำมรู้เฉพำะด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพ และ
สำมำรถเปน็วิทยำกร
ผู้สอนด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว
ด้ำนสุขภำพได้

1 ตุลำคม 2564 - 
30 กนัยำยน 2565

2,860,920          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502014 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพเพือ่
ยกระดับชุมชนเพือ่เข้ำสู่
มำตรฐำน

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2563 - 
30 กนัยำยน 2564

9,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502015 โครงกำรส่งเสริมศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำรและสร้ำง
เครือข่ำยกำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วสู่ควำมยัง่ยนื

สร้ำงเครือข่ำยบคุลำกรใน
แหล่งทอ่งเทีย่วใหไ้ด้รับ
กำรพัฒนำและมีองค์
ควำมรู้ในกำรบริหำร
จัดกำรแหล่งทอ่งเทีย่วทีดี่ 
สร้ำงควำมประทบัใจต่อ
นกัทอ่งเทีย่วเพิม่มำกขึ น

1 ตุลำคม 2563 – 
30 กนัยำยน 2564

5,000,000          งบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2564

MS 1.3

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502016 โครงกำรพัฒนำอัตลักษณ์
เมืองเพือ่ส่งเสริมกำร
ทอ่งเทีย่วอยำ่งสร้ำงสรรค์

สร้ำง/ฟืน้ฟู อัตลักษณ์ใน
พื นทีเ่มือง/อ ำเภอ/ชุมชน/
ยำ่น ใหม้ีควำมสอดคล้อง
กบับริบทโดยรอบ เพือ่ให้
แหล่งทอ่งเทีย่วใหเ้ปน็ทีน่ำ่
จดจ ำ มีควำมโดดเด่น

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

3,000,000          โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 1.4

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502017 โครงกำรพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่ว Caravan and 
Camping

สร้ำงองค์ควำมรู้ และคู่มือ
กำรพัฒนำแหล่งทอ่งเทีย่ว
เพือ่รองรับรถบำ้นและ
แคมปป์ิง้ทั งหมด พร้อมทั ง
ส่งเสริมกจิกรรมและแนว
ทำงกำรทอ่งเทีย่วรถบำ้น
และแคมปป์ิง้ทีค่ ำนงึถึง
กำรอนรัุกษ์ส่ิงแวดล้อม
และกำรสัมพันธ์กบัชุมชน
ในด้ำนกำรเศรษฐกจิและ
สังคมมำกทีสุ่ด

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

20,000,000        ค ำของบ 
ประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำป ี2565

MS 3.1 หมำยเหตุ : ควรเพิม่
รำยละเอียดเร่ืองกฎ

ทีค่วรปฏบิติั 
มำตรฐำนพื นทีจ่อด
รถ และกำรอนรัุกษ์
ส่ิงแวดล้อมส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วทีม่ำ
จำกต่ำงประเทศ

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502018 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เพือ่ยกระดับชุมชน เพือ่
เข้ำสู่มำตรฐำน

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502019 โครงกำรยกระดับชุมชน
โครงกำรโคกหนองนำ 
โมเดล ใหเ้ปน็ชุมชน
ทอ่งเทีย่วต้นแบบ

ชุมชนทอ่งเทีย่วทัว่ประเทศ 1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502020 โครงกำรศึกษำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงควำมเชื่อและ
จิตวิญญำณประเภท มูเตลู

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          ค ำของบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำป ี

2565

MS 1.2 หมำยเหตุ : หำก
เปล่ียนชื่อโครงกำร
ได้ขอใหเ้ปล่ียนจำก 
มูเตลู เปน็ ศรัทธำ

ทวัร์

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502021 โครงกำรอำบน  ำพุร้อนมำ
กอ่นเมืองทอ่งเทีย่ววิถีใหม่
ใส่ใจสุขภำพ จังหวัดระนอง

เกดิแนวทำงกำรพัฒนำ
พัฒนำแหล่งน  ำพุร้อน
ธรรมชำติทีม่ีมำตรฐำน 
สำกล และถูกน ำไปเปน็
ต้นแบบในกำรพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน
ธรรมชำติอื่น ต่อไป

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

15,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502022 โครงกำรพัฒนำเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน

แหล่งทอ่งเทีย่วน  ำพุร้อน
และแหล่งทอ่งเทีย่ว
เชื่อมโยงได้รับกำรส่งเสริม 
สนบัสนนุ พัฒนำและ
ประชำสัมพันธ์

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

5,000,000          โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

1. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ ซ่ึง
หนว่ยงำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้องสำมำรถน ำ
แผนพัฒนำกำรทอ่งเทีย่ว
เชื่อมโยงฯ ไปใช้ในกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วใน
พื นทีไ่ด้อยำ่งมีประสิทธิภำพ
2. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณได้รับ
กำรประชำสัมพันธ์ใหเ้ปน็
ทีรู้่จักของนกัทอ่งเทีย่วทั ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ
3. แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงควำม
เชื่อและจิตวิญญำณ และ
พื นทีเ่ชื่อมโยง มีรำยได้
จำกกำรทอ่งเทีย่วเพิม่สูงขึ น.
4. ประเทศไทยมีแหล่ง
ทอ่งเทีย่วรูปแบบใหม่ ที่
ส่งเสริมกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิ และเกดิกำร
กระจำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมกำรทอ่งเทีย่ว BR0502023 โครงกำรพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพ

1. ผู้ประกอบกำร ทั ง
ภำครัฐ เอกชน และ
บคุลำกรทีเ่กีย่วข้อง 
สำมำรถใช้เปน็เคร่ืองมือ
กำรพัฒนำคุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ น 
เปน็แรงจูงใจให้
นกัทอ่งเทีย่วมำใช้บริกำร 
ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้
ในภำคกำรทอ่งเทีย่วและ
รำยได้รวมของประเทศ
มำกขึ น
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันใหก้บั
ผู้ประกอบกำรใหไ้ด้
มำตรฐำนเทยีบเทำ่ระดับ
สำกล

1 ตุลำคม 2564 – 
30 กนัยำยน 2565

10,000,000        โครงกำรส ำคัญป ี
2565 ของ สศช.

MS 2.2

กรมกำรปกครอง BR0502024 แกไ้ขเพิม่เติมร่ำง
กฎกระทรวงก ำหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
กำรประกอบธุรกจิโรงแรม
 ....

1. เพิม่เติมหลักเกณฑ์
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะโฮสเทล
2. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมทีม่ี
หอ้งพักลักษณะเปน็แพ
ลอยหรือส่ิงลอยน  ำทีอ่ยู่
ประจ ำที่
3. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะเปน็
กระโจมหรือเต็นท์
4. เพิม่เติมหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส ำหรับโรงแรมที่
หอ้งพักมีลักษณะเปน็บำ้น
ต้นไม้ รถบำ้นและสถำนที่
พักทีม่ีรูปแบบพิเศษอื่นๆ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 0 MS 3.1

กรมพลศึกษำ BR0502025 โครงกำรวิ่ง 7 เขื่อน 
กระตุ้นเศรษฐกจิไทย (*
เสนอของบประมำณ
ภำยใต้แผนงำนบรูณำกำร
สร้ำงรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่ว ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565)

กจิกรรมทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพเพือ่กระตุ้น
เศรษฐกจิในพื นทีเ่ปำ้หมำย
 โดยจัดวิ่ง
7 เขื่อน ประกอบด้วย
เขื่อนภมูิพล เขื่อนสิริกติต์
เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิ
รำลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร 
เขื่อนอุบลรัตน ์และเขื่อน
จุฬำภรณ์

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

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศุลกำกร BR0502026 ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีกำร
 และเง่ือนไขเกีย่วกบัเรือ
ส ำรำญและกฬีำ ตำม
ประเภท 3 (ค) ภำค 4 
ของทีไ่ด้รับกำรยกเว้นอำกร
 โดยใหสิ้ทธิประโยชนท์ำง
ภำษีใหแ้กน่กัทอ่งเทีย่วซ่ึง
น ำเรือยอร์ชเข้ำมำใน
รำชอำณำจักร ด้ำนกำร
ขยำยระยะกำรจอดเรือ

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

MS 5.1

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502027 โครงกำร ส่งเสริมและ
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่ววิถี
เกษตร

เพือ่ส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่ววิถีเกษตร
หรือแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตรใหม้ีศักยภำพในกำร
รองรับนกัทอ่งเทีย่ว 
สำมำรถสร้ำงงำนสร้ำง
รำยได้ใหก้บัเกษตรกรและ
ชุมชน และ
 เพือ่ยกระดับแหล่ง
ทอ่งเทีย่วแหล่งทอ่งเทีย่ว
วิถีเกษตรหรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรใหไ้ด้
มำตรฐำน เปน็ทีย่อมรับใน
ตลำดกำรทอ่งเทีย่ว

ต.ค.63- ก.ย. 64     3,568,800.00 งบประมำณ
แผ่นดิน ป ี2564

MS 1.2

กรมส่งเสริมกำรเกษตร BR0502028 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิง
เกษตร

 เพือ่ส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
ใหม้ีศักยภำพในกำรรองรับ
นกัทอ่งเทีย่ว 
 เพือ่สร้ำงต้นแบบแหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงเกษตร
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วเชิงเกษตรให้
เกดิควำมร่วมมือและ
เกื อกลูกนั

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

MS 1.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมสนบัสนนุบริกำรสุขภำพ
กระทรวงสำธำรณสุข

BR0502029 โครงกำรพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพ

เมษำยน 2564 - 
กนัยำยน 2565

3,000,000         MS 2.2

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR0502030 ต.ค. 64 - ก.ย. 65        35,000,000  เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.4โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75

ผลผลิต (Output) 
1. รูปแบบหรือหลักเกณฑ์
ของมำตรฐำนธุรกจิบริกำร
เพือ่สุขภำพ
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประเทศไทยเปน็
ศูนยก์ลำงบริกำรเพือ่
ส่งเสริมสุขภำพ (Wellness
 Hub) 
2. เพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและสร้ำง
มูลค่ำเพิม่เชิงเศรษฐกจิ 
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพ ควำมงำม และ
แพทยแ์ผนไทย
3. มำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิสุขภำพ และ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัประเทศ
ไทย
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ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75
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ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร

เปำ้หมำยโครงกำร
1. เพือ่พัฒนำ/ส่งเสริม/ต่อ
ยอดสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีมูลค่ำสูงขึ น
2 เพือ่สร้ำงสรรค์ Content
 สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วในเชิง
คุณค่ำ และน ำส่งใหถ้ึง
กลุ่มเปำ้หมำย
3. เพือ่ส่งเสริมและ
สนบัสนนุใหพ้ัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิตโครงกำร 
1. จ ำนวนกำรสร้ำงสรรค์
และพัฒนำ Content ไม่
นอ้ยกว่ำ 150 รำยกำร 
2. จ ำนวนเส้นทำง
ทอ่งเทีย่วศักยภำพที่
สร้ำงสรรค์ขึ นใหม่ ไม่นอ่
ยกว่ำ 20 เส้นทำง
3. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมและสนบัสนนุกลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 พื นที่
ผลลัพธ์โครงกำร
1. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของเจ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ
 75
2. อัตรำควำมพึงพอใจ
สินค้ำและบริกำรตำม
แนวคิด Happy Model 
ของผู้ประกอบกำรธุรกจิน ำ
เทีย่วทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 75
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วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
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(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร
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โครงกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทอ่งเทีย่วใหม้ี
มูลค่ำเพิม่กำรด ำเนนิงำน
1. วำงแผนต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมขำย ทีม่ี
ควำมสอดคล้องกบั Happy
 Model และสินค้ำเสนอ
ขำยตำมทศิทำงของ ททท. 
ได้แก ่Gastronomy, Art
 & Culture, Nature & 
Adventure, Sport, 
Welness, Community, 
และ SHA
1.1 ประชุมระดมควำม
คิดเหน็ด้ำนตลำดใน
ประเทศ ททท. เพือ่
รวบรวมกระแสกำร
ทอ่งเทีย่ว (Tourism 
Trend) ควำมต้องกำร
ในสินค้ำและบริกำรของ
แต่ละภมูิภำค ส ำหรับ
น ำไปวำงแผนต่อยอด
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำม
สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์
และควำมต้องกำรของ
กลุ่มตลำดเปำ้หมำยใน
ประเทศ โดยเฉพำะ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัยของ 
โรงแรม/ทีพ่ัก แหล่ง
ทอ่งเทีย่ว สถำนบริกำร
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
 ร้ำนค้ำร้ำนอำหำร และ
ชุมชน เปน็ต้น
1.2 ส ำรสวจและจัดเกบ็
ข้อมูลสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว เพือ่
ประเมินศักยภำพ ควำม
นำ่สนใจ มีเอกลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่ 
ของสินค้ำและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วที่
สอดคล้องกบั Tourism 
Trend โดยแบง่ประเภท
ของสินค้ำและบริกำร 
Happy Model กนิดี อยูดี่
 ออกก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ ตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย 
1.3 ส่ือสำรและน ำแนวคิด
กำรสร้ำงสรรค์สินค้ำและ
บริกำรทำงกำรทอ่งเทีย่ว
ใหแ้กด้่ำนตลำดในประเทศ
 ททท. เพือ่น ำไปต่อยอด
และส่งเสริมกำรขำยทำง
กำรตลำดต่อไป
2. สร้ำงสรรค์และพัฒนำ 
Content เพือ่น ำส่งคุณค่ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่ว Happy
 Model ทีต่่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น และจุดเด่นของ 
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
รวมถึงสินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่วทีพ่ัฒนำสู่
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ ที่
มุ่งเนน้สินค้ำและบริกำรที่
มีควำมปลอดภยัด้ำน
สุขอนำมัย อำท ิอำหำรถิ่น
 และสมุนไพรเพือ่สุขภำพ 
มำตรฐำนทีพ่ักโฮมเสตย์
และกจิกรรมส่งเสริม
สุขภำพด้วยภมูิปญัญำไทย 
เช่น นวดไทย สปำไทย 
กจิกรรมและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงอนรัุกษ์ร่วมกบัชุมชน 
เช่น กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนืภำยใต้แนวคิด 
7Greens เทีย่วสุขใจ ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม เปน็ต้น 
2.12.1 ศึกษำค้นคว้ำและ
รวบรวมเพือ่ท ำกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำทำงกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่รักษำ
ภำพลักษณ์ของประเทศ
ไทยในกำรเปน็จุดหมำย
ปลำยตำมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัด้ำนสุขอนำมัย ที่
ส ำคัญของนกัทอ่งเทีย่ว
จำกทัว่โลก (Tiop of 
Mind)2.2 สร้ำงสรรค์
เร่ืองรำวและบริกำร
ทำงกำรทอ่งเทีย่วด้วยกำร
เพิม่มูลค่ำจำกอัตลักษณ์ 
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่น  
วัฒนธรรมไทย  และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย อำท ิ
Gastronomy Tourism 
and Healthy Food,  
Health & Wellness 
Tourism, Community 
Based Tourism,  Art & 
Culture, และ 
Ecotourism เปน็ต้น 
3. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ที่
เกีย่วข้องกบักำรเดินทำง
และกำรทอ่งเทีย่วตำม
แนวทำง Happy Model 
โดยเฉพำะบริษัทน ำเทีย่ว
ในประเทศ DMC, กลุ่ม 
YEC และ Start Up  เปน็
ต้น
3.1 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
สินค้ำสร้ำงสรรค์กำร
ทอ่งเทีย่ว ตำมประเภท 
กลุ่มเปำ้หมำย และควำม
สนใจทำงกำรตลำด
ทอ่งเทีย่ว
3.2 3จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำร (Workshop) 
เพือ่สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทำงกำรทอ่งเทีย่วแต่ละ
ประเภททีส่นองต่อแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย
3.3 จัดกจิกรรม 
Workshop ส่งเสริม 
สนบัสนนุ และพัฒนำ
หนว่ยงำนทีไ่ด้รับรำงวัล
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่วไทย 
3.4 จัดกจิกรรมอบรมให้
ควำมรู้และกำรบริกำรตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย แก ่
ผู้ประกอบกำร ผู้ใหบ้ริกำร
 หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องใน
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
3.5  จัดกจิกรรมส่งเสริม
และพัฒนำให้
ผู้ประกอบกำร
ภำคอุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว
ได้ด ำเนนิกำรตำมแนวทำง
 Happy Model และ
มำตรฐำนควำมปลอดภยั
ด้ำนสุขอนำมัย เพือ่
ขับเคล่ือนอุตสำหกรรม
ทอ่งเทีย่วแบบองค์รวม
3.6 ด ำเนนิงำนด้ำนข้อมูล
สินค้ำทอ่งเทีย่วออนไลน ์
เพือ่ส่งเสริมกจิกรรมกำร
ขำยและกำรตลำดของ
หนว่ยงำนพันธมิตรภำครัฐ
และเอกชน สภำ สมำพันธ์
 และสมำคมทีเ่กีย่วข้อง
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว 
ตลอดจนกำรติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเพือ่ประเมิน
ศักยภำพของหนว่ยงำน
พันธมิตร
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กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
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กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
(ททท.)

BR0502031 ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

58,000,000 เสนอขอตั งงบ ปี65 MS 1.2 และ
MS 1.5 

 - เปำ้หมำย 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์
จำกภมูิปญัญำดั งเดิมของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว ทั งด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถำปตัยกรรม อำหำร 
และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น
2.เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรทอ่งเทีย่วด้วย
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่นและทนุ
ทำงวัฒนธรรม
3. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ 
Happy Model อยำ่งนอ้ย
 10 พื นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ทอ่งเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกจิ
น ำเทีย่ว  ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง 
ทอ่งเทีย่วทีส่ร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนนิงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมจัดประชุม 
เพือ่ประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัตลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยแบง่ประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิง
ดีๆ ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชน
สร้ำงสุข อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่นเพือ่
สุขภำพ เปน็ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเหน็ในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ร่วมกบั เจ้ำของแหล่ง 
ชุมชน หนว่ยงำนพันธมิตร 
(Co Creation)   อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรเชื่อมโยง
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย เปน็ต้น
4. กจิกรรมทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วและส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิบริษัทน ำ
เทีย่ว บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity เปน็ต้น
5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ทั งแบบ Online และ 
Offline เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป ได้
น ำไปใช้อ้ำงอิงและเปน็
ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้ 
Happy Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิม่
มูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำแล้ว โดย
เข้ำร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั งแบบ Online 
และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปำ้หมำย 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว 
กจิกรรมหรือผลิตภณัฑ์
จำกภมูิปญัญำดั งเดิมของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว ทั งด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม 
สถำปตัยกรรม อำหำร 
และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น
2.เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรกำรทอ่งเทีย่วด้วย
ภมูิปญัญำทอ้งถิ่นและทนุ
ทำงวัฒนธรรม
3. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถของเจ้ำของ
แหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนใน
กำรน ำนวัตกรรมเข้ำมำใช้
ในกำรส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต
1. จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับ
กำรสร้ำงสรรค์ภำยใต้ 
Happy Model อยำ่งนอ้ย
 10 พื นที่
ผลลัพธ์
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(เจ้ำของแหล่งและ บริกำร
ทอ่งเทีย่ว ผู้ประกอบธุรกจิ
น ำเทีย่ว  ด้ำนตลำดใน
ประเทศ) พึงพอใจต่อ
สินค้ำ/บริกำร/เส้นทำง 
ทอ่งเทีย่วทีส่ร้ำงสรรค์
ภำยใต้ Happy Model
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75

โครงกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรม (Creative 
and Cultural Tourism)
กำรด ำเนนิงำน
1. ส ำรวจเส้นทำงและ
สินค้ำและบริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อมจัดประชุม 
เพือ่ประเมินศักยภำพและ
คัดเลือกสินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัตลักษณ์ 
สะทอ้นคุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
โดยแบง่ประเภทของสินค้ำ
และบริกำร Happy 
Model กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และแบง่ปนัส่ิง
ดีๆ ตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและสุขอนำมัย 
2. กำรสร้ำงสรรค์และ
จัดท ำข้อมูล สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิชุมชน
สร้ำงสุข อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่นเพือ่
สุขภำพ เปน็ต้น
3. กจิกรรมระดมควำม
คิดเหน็ในกำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ร่วมกบั เจ้ำของแหล่ง 
ชุมชน หนว่ยงำนพันธมิตร 
(Co Creation)   อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำและบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรเชื่อมโยง
เส้นทำงทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรมทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย เปน็ต้น
4. กจิกรรมทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  (Product
 Testing) โดยน ำคณะ
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ่งเทีย่วและส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิบริษัทน ำ
เทีย่ว บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity เปน็ต้น
5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูล
และส่ือประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม
ภำยใต้ Happy Model 
ทั งแบบ Online และ 
Offline เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป ได้
น ำไปใช้อ้ำงอิงและเปน็
ข้อมูลน ำเสนอขำยต่อไป
6 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
และศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนที่
ได้รับกำรสร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม ภำยใต้ 
Happy Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำนและเพิม่
มูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำแล้ว โดย
เข้ำร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทั งแบบ Online 
และ Offline
7 ติดตำมประเมินผล
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กำรกฬีำแหง่ประเทศไทย BR0502032 โครงกำรกำรสนบัสนนุและ
จัดกำรแข่งขันกจิกรรมกฬีำ
เพือ่ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่ว 
(Sports Tourism)

จัดกำรแข่งขันกฬีำระดับ 
World Class และ World
 Mass อำท ิMoto GP /
Muay Thai To the 
World /สนบัสนนุกำร
จัดกำรแข่งขันวิ่งมำตรฐำน
ระดับโลก (World 
Athletics Label Road 
Races) / สนบัสนนุกำร
จัดกำรแข่งขัน วิ่งเทรล 
(Trail Running)/ 
สนบัสนนุกำรจัดกำร
แข่งขันรำยกำรไตรกฬีำ 
(TRIATHLON)/ สนบัสนนุ
กำรจัดกำรแข่งขัน สปำตัน 
(SPARTON)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

381,824,800 MS 1.2

ส ำนกังำน ป.ย.ป. BR0502033 ด ำเนนิกำรปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่ปน็อุปสรรคต่อ
กำรประกอบอำชีพและ
กำรด ำเนนิธุรกจิของ
ประชำชน ประเด็นกำร
ทอ่งเทีย่วและกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสุขภำพ

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502034 โครงกำรพัฒนำศูนยข์้อมูล
ดิจิทลัเพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
และบริกำรของประเทศไทย

ปรับปรุง และพัฒนำข้อมูล
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
ดิจิทลัทีม่ีคุณภำพ เพือ่
ใหบ้ริกำรแกน่กัทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

30,000,000        โครงกำรทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ปี64

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502035 กำรยกระดับข้อมูลดิจิทลั
เพือ่กำรทอ่งเทีย่วและ
บริกำรของไทยใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจิทลัที่
เกีย่วกบักำรทอ่งเทีย่วและ
บริกำรของประเทศไทยให้
เปน็ไปตำมมำตรฐำนสำกล
 ตำมข้อก ำหนดหรือ
ข้อแนะน ำขององค์กร
ระหว่ำงประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502036 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำฐำนข้อมูลดิจิทลั
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว

ปรับปรุง และพัฒนำ
ฐำนข้อมูลกลำง (National
 Tourism Centralized 
Database for Services) 
จำกหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
และระบบต่ำงๆ ภำยใต้
ระบบดิจิทลัเพือ่กำร
ทอ่งเทีย่วใหม้ีควำมสมบรูณ์

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

15,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502037 โครงกำรพัฒนำและยกรับ
ดับข้อมูลเชิงดิจิทลั

พัฒนำและยกระดับขีด
ควำมสำมำรถของระบบ 
TIC และยกระดับกำร
เชื่อมโยงข้อมูลจำก
หนว่ยงำนภำยในและ
ภำยนอกกระทรวงเข้ำสู่
ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

25,000,000        เสนอขอตั งงบใน 
ป ี2565

MS 1.5

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502038 เผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจกำรใช้ค ำจ ำกดัควำม
ของ Wellness ๔ ด้ำน

หนว่ยงำนด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว เครือข่ำยภำค
กำรทอ่งเทีย่ว และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

                   -    โครงกำรทีไ่ด้รับ
กำรจัดสรร ตำม 

พรบ ปี64

MS 1.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
ทอ่งเทีย่วและกฬีำ

BR0502039 กำรก ำหนดแนวทำง เพือ่
รองรับธุรกจิเกีย่วกบั
เศรษฐกจิแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม อยำ่งยัง่ยนื

ประจ ำปี
งบประมำณ 2565 

        
(1 ต.ค. 64 - 30 

ก.ย. 65)

300,000           งบด ำเนนิงำน MS 3.2เปำ้หมำย
ภำครัฐ เอกชน และผู้ที่
เกีย่วข้อง จ ำนวน 50 คน 
(2 ครั ง)                       
        
ผลผลิต
1. มีแนวทำงหรือมำตรกำร
เพือ่รองรับธุรกจิเกีย่วกบั
เศรษฐกจิแบง่บนั (sharing
 Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab  
2. มีหนว่ยงำนที่
รับผิดชอบทั งกำรก ำกบั
ดูแล กำรจดทะเบยีน 
รวมถึงกำรจ้ำงงำน 
ผลลัพธ ์
ธุรกจิเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
แบง่บนั (sharing 
Economy) จำกดิจิทลั
แพรตฟอร์ม เช่น Airtbnb
 หรือ Grab สำมำรถกำร
ด ำเนนิกจิกำรได้อยำ่ง
เหมำะสม ถูกต้อง รัฐบำล
สำมำรถจัดเกบ็ภำษี ท ำให้
มีรำยได้เพิม่ขึ น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502040 โครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

25,568,000 งบจัดสรร 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS 4.2เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 12 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรม
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 400 คน
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศันใ์น
ต่ำงประเทศ อยำ่งนอ้ย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือ
เพือ่กำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคี อยำ่งนอ้ย 1
 ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนเิมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน ์ทีม่ี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502041 โครงกำรส่งเสริม สนบัสนนุ
 และพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมภำพยนตร์
และวีดิทศัน์

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

80,240,000 ข้อเสนอ
งบประมำณพ.ศ. 

2565

MS 4.2เปำ้หมำย :
เชิงปริมำณ
1. ได้องค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 13 องค์ควำมรู้ 
(หวัข้อกำรอบรมอำจ
ปรับเปล่ียนได้ตำมควำม
เหมำะสม
2. มีผู้เข้ำร่วมกติกรรม
พัฒนำศักยภำพบคุลำกร
และได้รับองค์ควำมรู้ด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
อยำ่งนอ้ย 500 คน 
3. จัดเทศกำรภำพยนตร์
และเทศกำลอุตสำหกรรม
สำรัตถะระดับนำนำชำติ 
ในประเทศไทย
4. ได้เข้ำร่วมงำนเทศกำล
ภำพยนตร์และวีดิทศันใ์น
ต่ำงประเทศ อยำ่งนอ้ย 3 
ประเทศ
5. มีกจิกรรมเจรจำหำรือ
เพือ่กำรจัดท ำควำมตกลง
กำรร่วมลงทนุด้ำน
ภำพยนตร์และวีดิทศัน์
ระดับทวิภำคีอยำ่งนอ้ย 2 
ประเทศ
6. ได้ภำพยนตร์ แอนเิมชั่น
 และผลงำนวีดิทศัน ์ทีม่ี
เนื อหำส่งเสริม
ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และศิลปวัฒนธรรม กำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย 
10 เร่ือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR0502042 โครงกำรศึกษำวิจัยเพือ่
แกไ้ขปรับปรุง
พระรำชบญัญัติภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์พ.ศ. 2551

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2565

10,000,000 เสนอขอ
งบประมำณ พ.ศ. 

2565

MS 4.5เปำ้หมำย :
1. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบกระบวนกำร
และขั นตอนกำรบงัคับใช้
กฎหมำยภำพยนตร์และ
วีดิทศันต์ำมกฎหมำย
ต่ำงประเทศ
2. ศึกษำ วิเครำะห ์และ
เปรียบเทยีบเกีย่วกบักำร
ปรับตัว
3. วิเครำะหก์ฎหมำยว่ำ
ด้วยภำพยนตร์และวีดิทศัน์
เพือ่แกไ้ขสภำพปญัหำที่
ผู้ด ำเนนิกำรค้นพบรวมทั ง
เสนอแนะแนวทำงแกไ้ข
ปญัหำ
ผลผลิต :
1. ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วย
ภำพยนตร์และวีดิทศันท์ี่
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั
ผลลัพท ์: 
1. มีกฎหมำยทีเ่อื อต่อกำร
ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศัน ์
และผลักดันอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย
ใหเ้ปน็อุตสำหกรรมหลัก
ในกำรพัฒนำเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ
2. กฎหมำยได้รับกำร
แกไ้ขปรับปรุงให้
สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์
ในปจัจุบนั ไม่เปน็อุปสรรค
ต่อกำรด ำรงชีวิต หรือกำร
ประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำ
 และไม่เปน็ภำระแก่
ประชำชน รวมทั งสำมำรถ
เข้ำใจกฎหมำยได้ง่ำย เพือ่
ปฏบิติัตำมกฎหมำยได้
อยำ่งถูกต้อง
3. หนว่ยงำนรัฐมีกลไก
และมำตรกำรในกำร
บริหำรจัดกำรงำน
ภำพยนตร์และวีดิทศันท์ี่
เปน็ไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502043 1 ต.ค.64-
30 ก.ย.65

25,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 4.1โครงกำรพัฒนำทนุ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำสัญลักษณ์ 
(Storytelling To 
branding) /กำร
ด ำเนนิงำน กจิกรรมที ่1 
กำรส ำรวจขั นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพื นที่
เปำ้หมำยเพือ่พัฒนำเปน็
เมืองสร้ำงสรรค์ กจิกรรมที่
 2  กจิกรรมสร้ำงแนวคิด
และทดสอบแนวคิดกำร
พัฒนำยำ่นสร้ำงสรรค์สู่
เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมีส่วน
ร่วม และกำรกระตุ้นพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
(Co-create Test Day) 
กจิกรรมที ่3 กำรท ำ
เร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District 
Storytelling) กจิกรรมที ่4
 งำนเผยแพร่กจิกรรม
เครือข่ำยกจิกรรมที ่5 กำร
เพิม่พื นทีเ่มืองสร้ำงสรรค์

เปำ้หมำย 1. เพิม่พื นที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 8 พื นที ่2. จ ำนวน
จังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ 
Story Telling เพือ่ต่อ
ยอดสู่ แบรนด์สินค้ำและ
บริกำรใหม่ (Branding) 
จ ำนวน 8 จังหวัดระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพื นทีเ่ศรษฐกจิเมือง
ในสำขำเมืองสร้ำงสรรค์
ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทั งสร้ำงควำมเชื่อมั่น
พร้อมรองรับนกัทอ่งเทีย่ว
เมื่อสถำนกำรณ์กลับมำ
เปน็ปกติ
2. เพิม่พื นทีแ่หง่กำรเปน็
จุดหมำยปลำยทำงของ
นกัทอ่งเทีย่ว ส่งเสริมกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
และวัฒนธรรมของประเทศ
ใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิและพร้อมรับมือ
ควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่ว
ทีเ่ปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะ
และควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรอง
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้และ
ทนุทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่น มำสร้ำง Story 
Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบ
รนด์ของสินค้ำและบริกำร 
ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502044 1 ต.ค.64-30 ก.ย.65 122,000,000      ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2565

MS 1.4โครงกำรพัฒนำศักยภำพ
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ในเขต
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ภำคเหนอืด้วยกำร
ทอ่งเทีย่วและกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่จำกวัฒนธรรม
ล้ำนนำ/กำรด ำเนนิงำน 
กจิกรรมที ่1 กำร
ศึกษำวิจัยและจัดท ำแผน
ทีพ่ื นทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (Creative 
mapping) กจิกรรมที ่2 
กำรพัฒนำศักยภำพ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
พื นทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ กจิกรรมที ่3
กำรจัดเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์
นำนำชำติ (Creative 
Festival) ทีผ่ลักดัน
กำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่4 กำรจัดท ำ
เร่ืองรำวควำมคิด
สร้ำงสรรค์และภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่น (Story-telling)

ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
  1. ผู้ประกอบกำร SMEs 
 ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
  2. เกดิฐำนข้อมูลทีใ่ช้ใน
กำรวำงแผนขับเคล่ือนและ
กำรติดตำมประเมินผล
กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ในภำคเหนอื
อยำ่งมีประสิทธิภำพและ
เปน็ระบบ
  3. เขตเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ภำคเหนอืมี
ภำพลักษณ์ด้ำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ทีโ่ดดเด่น และ
มีกจิกรรมทีดึ่งดูด
นกัทอ่งเทีย่วชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติมำเยีย่มชม
และสร้ำงรำยได้
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
ทอ้งถิ่นอยำ่งต่อเนือ่ง 
  4. ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ SME และ
ชุมชนในพื นทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิพิเศษภำคเหนอื 
(Northern Economic 
Corridor: NEC-Creative 
LANNA) มีรำยได้และมี
ควำมเข้มแข็งทำงธุรกจิ
เพิม่ขึ น และมี
ผู้ประกอบกำรใหม่ทีเ่ข้ำสู่
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์
  5. มีจ ำนวน
ผู้ประกอบกำรธุรกจิ
สร้ำงสรรค์รำยใหม่ที่
เพิม่ขึ น ร้อยละ 10



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502045 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

75,000,000        ได้รับจัดสรร
งบประมำณป ี

2564 และขอรับ
จัดสรรในป ี2566

MS 1.4โครงกำร เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื/ กำร
ด ำเนนิงำน (1) กจิกรรม
เตรียมควำมพร้อม เพิม่
ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของชุมชน
เศรษฐกจิฐำนชีวภำพด้วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมส่งเสริม พัฒนำ
บคุลำกรสร้ำงสรรค์ 15 
สำขำใน ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื (Isan
     Creator) (3) กจิกรรม
ส่งเสริม สร้ำงอัตลักษณ์เชิง
วัฒนธรรมทีโ่ดดเด่น (ดนตรี
 อำหำร งำนฝีมือ) ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื 
(Creative Culture 
value-added) 4.
กจิกรรมสร้ำงแนวร่วมยำ่น
สร้ำงสรรค์ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงบรูณำกำร
  โดยกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กบัชุมชน 
และเครือข่ำยชุมชนใน
พื นทีผ่่ำนกจิกรรมต่ำงๆ  5.
เทศกำลงำนควำมคิด
สร้ำงสรรค์ โดยก ำหนดเปน็
เทศกำลประจ ำปขีองยำ่น
และเมือง ส่งเสริม
ศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วภำค
ตะวันออกเฉียงเหนอื  6.
สร้ำงควำมเข้ำใจและ
ถ่ำยทอดแนวคิดกำร
ส่งเสริมธุรกจิสร้ำงสรรค์

1. มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ
เพิม่ขึ นจำกกำรจัดงำน
เทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ไม่นอ้ยกว่ำ 
225 ล้ำนบำท 2. จ ำนวนผู้
เข้ำใช้บริกำรและกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ทั งออนไลนแ์ละ
ออฟไลน ์3. จ ำนวนชุมชน
ทีไ่ด้รับกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้เร่ืองกำรเพิม่มูลค่ำ
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น 20 
ชุมชน ระดับผลลัพธ์ 
(Outcome)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ
2. ส่งเสริมและพัฒนำกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงบรูณำกำร 
สะทอ้นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนต้นแบบ สร้ำงรำยได้
หมุนเวียนสู่ชุมชน
3. เกดิกำรรวมกลุ่มและ
สร้ำงอัตลักษณ์ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนอื
4. เกดิเทศกำลงำน
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่
ส่งเสริมธุรกจิกำรค้ำของ
ทอ้งถิ่นใหเ้ติบโต และ
สนบัสนนุกำรสร้ำง
ผู้ประกอบกำรใหม่ให้
เร่ิมต้นสร้ำงธุรกจิได้ใน
ทอ้งถิ่น
5. นกัออกแบบและ
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
ได้รับกำรส่งเสริมและ
พัฒนำทกัษะและศักยภำพ
ในด้ำนกระบวนกำรคิดเชิง
ออกแบบ ทีน่ ำไปต่อยอด
และพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรทีม่ีคุณภำพและ
ตอบโจทยก์ำรใช้งำน
ผู้บริโภค รวมทั งเกดิกำร
รวมตัวเปน็เครือข่ำยธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ทีเ่ข้มแข็ง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502046 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

50,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.41. จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม  จ ำนวน 1 ครั ง
 2. จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
กจิกรรมและเข้ำถึงข้อมูล 
Online และ Offline 
จ ำนวน 100,000 รำย 3. 
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิ ไม่
นอ้ยกว่ำ 100 ล้ำนบำท
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
ยกระดับผลิตภณัฑ์/บริกำร
 และกำรร่วมงำนเทศกำลฯ 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกจิในพื นทีจ่ัดเทศกำล 
(อำท ิร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร 
โรงแรม
ทีพ่ัก ฯลฯ )  สำมำรถสร้ำง
รำยได้เพิม่ขึ นไม่นอ้ยกว่ำ
ร้อยละ 26 จำกกำรเข้ำ
ร่วมกจิกรรมยกระดับ
ผลิตภณัฑ์/บริกำร และ
กำรร่วมงำนเทศกำลฯ
3. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเทีย่ว
สร้ำงสรรค์ภำคใต้ ผ่ำนงำน
เทศกำล และกจิกรรมต่ำงๆ
 ซ่ึงเปน็ภำพลักษณ์ใหม่ 
กอ่ใหเ้กดิควำมหลำกหลำย
ของสินค้ำกำรทอ่งเทีย่ว
ภำคใต้

โครงกำรมหกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์พื นที่
สร้ำงสรรค์ ภำคใต้ / กำร
ด ำเนนิงำน 1. สร้ำง
พันธมิตรและเครือข่ำยกำร
จัดงำนเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรม 
จำก14 จังหวัดของภำคใต้ 
 โดยกำรระดมควำม
คิดเหน็สู่แนวคิดหลักของ
กำรจัดงำน เพือ่ใหรู้ปแบบ
กำรงำนเทศกำลและ
ผลลัพธ์เปน็ตัวขับเคล่ือน
ภำพลักษณ์และกำร
กระจำยรำยได้สู่ธุรกจิใน
จังหวัดต่ำงๆ อยำ่งยัง่ยนื 2.
  ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน และ
ยกระดับผลิตภณัฑ์และ
บริกำรสร้ำงสรรค์ของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรSMEs กลุ่ม
ธุรกจิสร้ำงสรรค์ กลุ่ม
วิสำหกจิชุมชนภำคใต้ เพือ่
เปน็กจิกรรมน ำร่องในกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรท ำงำน
อยำ่งเปน็รูปธรรม และ
กระตุ้นกำรทอ่งเทีย่ว  
กอ่นกำรจัดงำนเทศกำลฯ 
 จัดงำนเทศกำลงำน
สร้ำงสรรค์อัตลักษณ์ภำคใต้
   เปน็กลไกกำรขยำย
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ใน
ทอ้งถิ่น รวมทั งบม่เพำะ
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
พื นทีเ่มืองสร้ำงสรรค์และ
น ำเสนอศิลปวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัย เพือ่เพิม่ศักยภำพ
กำรดึงดูดนกัทอ่งเทีย่วยคุ
ใหม่ โดยประกอบด้วย
กจิกรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502047 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

27,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.41. จ ำนวนพื นทีท่ีไ่ด้รับกำร
ส่งเสริมใหเ้ปน็พื นทีน่ ำร่อง
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
จ ำนวน 5 พื นที ่2. จ ำนวน
ครัวเรือนต่อชุนชม /พื นที่
น ำร่อง ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม
และสนบัสนนุธุรกจิ จ ำนวน
 250 รำย/5พื นที ่3. 
จ ำนวนกจิกรรมสร้ำงสรรค์
ทีจ่ัดขึ นในพื นที ่จ ำนวน 5 
ครั ง ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
จ ำหนำ่ยสินค้ำและ
บริกำร/กำรเข้ำร่วมกจิกรรม
2. เกดิกำรก ำหนดพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ในยำ่น
เกำ่ อันจะท ำใหเ้กดิกำร
พลิกฟืน้บรรยำกำศ สีสัน 
และรำยได้จำกกจิกรรม
ทอ่งเทีย่ว ใหแ้กพ่ื นทีแ่ละ
ชุมชน 
3. กลุ่มผู้ประกอบกำรและ
ธุรกจิในพื นที ่ได้รับกำร
ส่งเสริมและพลิกฟืน้ธุรกจิ 
ผ่ำนถ่ำยทอดจำกกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ต่ำงๆ  ผ่ำน
ช่องทำงส่ือออนไลนแ์ละ
ออฟไลน ์เพือ่ส่งเสริม
กำรตลำดอยำ่งต่อเนือ่ง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กำรทอ่งเทีย่ว
สร้ำงสรรค์อันดำมัน ผ่ำน
งำนกจิกรรมถ่ำยทอด
เร่ืองรำวทำงประวัตศำสตร์
ยำ่นชุมชนเกำ่ ซ่ึงเปน็
ภำพลักษณ์ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
ควำมหลำกหลำยของ
สินค้ำกำรทอ่งเทีย่วภำคใต้

โครงกำรส่งเสริมพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ผ่ำน
ประวัติศำสตร์อันดำมัน/
กำรด ำเนนิงำน 1. ก ำหนด
พื นทีเ่ศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  
โดยมุ่งเนน้ พื นทีย่ำ่นเมือง
เกำ่/ ยำ่นพำณิชยเ์กำ่ ของ
จังหวัด เพือ่จัดท ำขอบเขต
พื นที ่กำรศึกษำศักยภำพ
พื นที ่ ประวัติศำสตร์  กำร
รวบรวบ mapping 
สินทรัพยส์ ำคัญของพื นที ่ 
ตลอดจนกลุ่มผู้คนทีม่ี
บทบำทในกำรขับเคล่ือน
เมืองจำกอดีตถึงปจัจุบนั  
กลไกทีเ่อื อต่อกำรส่งเสริม
ใหเ้กดิเปน็พื นทีเ่ศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์  อำท ิเทศ
บญัญัติ  กำรควบคุม
อำคำรและกำรกอ่สร้ำง ผัง
เมือง เปน็ต้น 2. จ ำแนก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
พื นทีฯ่ เพือ่น ำไปสู่กำร
สร้ำงเครือข่ำยพันธมิตร
กำรขับเคล่ือน และกำร
ออกแบบกจิกรรม
สร้ำงสรรค์ทีต่อบโจทย์
ควำมต้องกำรของผู้คนได้
อยำ่งตรงประเด็น  3. กำร
สร้ำงควำมร่วมมือกบักลุ่ม
นกัสร้ำงสรรค์และธุรกจิ
ของยำ่นเมืองเกำ่  ผ่ำน
สมำคมสร้ำงสรรค์มืออำชีพ
 อำท ิ สมำคมช่ำงภำพ  
สมำคมสถำปนกิ สมำคม
ออกแบบผลิตภณัฑ์/ เรข
ศิลป ์ เพือ่เปน็ส่ือกลำง
กำรน ำเอำทนุควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ต่อยอดกบั 
สินทรัพยเ์ดิมในพื นที ่4.
กจิกรรมต่อยอดและ
ส่งเสริมผลงำนของพื นที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์  เพือ่
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ของพื นทีเ่มือง
เกำ่ ทั ง 5 จังหวัด



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502048 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

20,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำเมืองเบตงตำม
แนวคิดเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์/กำรด ำเนนิงำน
 1. กำรระดมแนวร่วมเพือ่
สร้ำงทศิทำงกำรขับเคล่ือน 
เมืองเบตง เมืองสร้ำงสรรค์
 2. กำรออกแบบเมืองเบตง
 เมืองสร้ำงสรรค์ โดย
ผู้เชี่ยวชำญกำรวำงผังเมือง
และพัฒนำเมือง 
สังคมศำสตร์ รัฐศำสตร์ 
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์3. 
กำรออกแบบและจัดท ำ
กจิกรรมกระตุ้นเศรษฐกจิ 
จำกชุมชนพื นทีส่ร้ำงสรรค์
4. กจิกรรมขยำยผลและ
เผยแพร่ โมเดลเมืองเบตง 
เมืองสร้ำงสรรค์

1. รำยงำนกำรออกแบบ
ระบบนเิวศและพัฒนำ
เมืองเบตงสร้ำงสรรค์ และ
กำรออกแบบกจิกรรมทำง
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
พื นทีชุ่มชน จ ำนวน 1 ฉบบั
 2. รำยงำน Skill 
Mapping (กลุ่มวิชำชีพ 
กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มธุรกจิ 
สินทรัพยท์ั งทีจ่ับต้องได้/
จับต้องไม่ได้ฯ ) จ ำนวน 1 
ฉบบั 3. กำรจ้ำงงำนชุมชน
เพือ่ส่งเสริมพื นที่
สร้ำงสรรค์น ำร่อง ไม่นอ้ย
กว่ำ 5 ชุมชน
ตัวชี วัดผลลัพธ์ 
(Outcomes)
1. ผู้ประกอบกำร SMEs  
ผู้ประกอบกำรสร้ำงสรรค์ 
กลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
สำมำรถสร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 26 จำก
กำรจ้ำงงำน/กำรเข้ำร่วม
กจิกรรม
2. เกดิกำรออกแบบระบบ
นเิวศนเ์มืองเบตง เพือ่เปน็
แนวทำงในกำรขับเคล่ือน
เมืองสร้ำงสรรค์ทีย่ัง่ยนื
ต่อไป  
3. เกดิพื นทีชุ่มชน
สร้ำงสรรค์ 5 แหง่ ซ่ึงเปน็
ต้นแบบกำรอยูอ่ำศัย กำร
ทอ่งเทีย่วชุมชนสร้ำงสรรค์ 
 ซ่ึงเชื่อมโยงสู่กำรเปน็
แหล่งทอ่งเทีย่วใหม่ของ
อ ำเภอเบตง 
4. ส่งเสริมภำพลักษณ์ 
(Branding) กจิกรรมกำร
ออกแบบเพือ่กระตุ้นกำร
ทอ่งเทีย่วสร้ำงสรรค์ใน
จังหวัดยะลำ และกลุ่ม
จังหวัดชำยแดนภำคใต้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR0502049 1 ต.ค.64-30 ก.ย.
65

40,000,000        ขอรับจัดสรร
งบประมำณป ี 

2565

MS 1.4โครงกำรกำรยกระดับ
ภำพลักษณ์กำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์ /กำร
ด ำเนนิงำน กจิกรรมที ่1 
สร้ำงกำรรับรู้เกีย่วกบั
ศักยภำพของประเทศไทย
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรมที ่2 ออกแบบ
ประสบกำรณ์กำรทอ่งเทีย่ว
เพือ่กระตุ้นกำรบริโภค
ภำยในทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว
 (Domestic 
Consumption) อยำ่ง
ยัง่ยนืทำง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม กจิกรรมที ่3 
ส่งเสริมเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก ใน
ประเทศไทยกจิกรรมที ่4 
กจิกรรมกำรบริหำร
โครงกำร

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)
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วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

องค์กำรบริหำรกำรพัฒนำพื นที่
พิเศษเพือ่กำรทอ่งเทีย่วอยำ่ง
ยัง่ยนื (องค์กำรมหำชน)

BR0502050 โครงกำรพัฒนำแหล่ง
ทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนอยูดี่มีสุข (Happy 
CBT)

ตุลำคม 2564 - 
กนัยำยน 2565

134,500,000 งบประมำณแผ่นดิน MS 1.1 , MS 
1.2, MS 1.3 
และ MS 1.4

ดัชนชีี วัดควำมส ำเร็จ 
(KPIs)1) ส่ือ
ประชำสัมพันธ์น ำเสนอใน
รูปแบบสำรคดี จ ำนวน 1 
เร่ือง2) ส่ือประชำสัมพันธ์
น ำเสนอ
ในรูปแบบ บทควำม 20 
บทควำม3) กจิกรรม
กระตุ้นกำรบริโภคภำยใน
ทอ้งถิ่นเชิงทอ่งเทีย่ว 
จ ำนวน 4 กจิกรรม
4) ชุดข้อมูลเสนอเมืองเปน็
เจ้ำภำพจัด UCCN 
Annual Conferrence 
จ ำนวน 1 ชุด       เชิง
คุณภำพ1) ภำพลักษณ์
ด้ำนศักยภำพกำร
ทอ่งเทีย่วของประเทศไทย
ได้รับกำรยกระดับสู่สำกล
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม2) ประเทศไทย
ได้รับเลือกเปน็เจ้ำภำพจัด
 UCCN Annual 
Conferrence เพือ่เปดิ
เมืองเตรียมกำรต้อนรับ
เมืองสร้ำงสรรค์ใน
เครือข่ำยไม่นอ้ยกว่ำ 200 
เมือง ทัว่โลก 
 
ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชนท์ี่
คำดว่ำจะได้รับ (Impact) 
2.6.1 นกัทอ่งเทีย่วไทยมี
ควำมเชื่อมั่นในมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกจิของ
รัฐบำลมำกขึ น จำกกำมำ
ส่ือสำรในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสุขภำพที่
เปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย เพือ่ฟืน้ฟูเศรษฐกจิ
และรักษำควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันกบัประเทศ
อื่น ๆ ส่วนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่ำงประเทศมั่นใจด้ำน
ควำมปลอดภยัและสนใจ
ในกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภำพของไทยมำกขึ น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรใช้จ่ำยใน
กำรทอ่งเทีย่ว ขณะทีน่กั
ลงทนุไทยและต่ำงประเทศ
มองเหน็ศักยภำพและ
โอกำสทำงธุรกจิใหม่ด้ำน
กำรทอ่งเทีย่วทีเ่กีย่วข้อง
กบัควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
สุขภำพ และมำตรกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของภำครัฐ
ทีเ่ปน็รูปธรรมชัดเจน
2.6.2 เพิม่ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันด้ำนควำม
ยัง่ยนืของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อมโดย TTCI อยู่
ในอันดับไม่ต่ ำกว่ำอันดับที่
 1102.6.3 เกดิควำม
เชื่อมั่น เกดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิด้วยกำรจ้ำงงำน
คนในภำคอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ผู้ประกอบกำร
ในชุมชน และชะลอกำร
เลิกจ้ำงอุตสำหกรรมที่
เกีย่วข้องกบักำรทอ่งเทีย่ว 
2.6.4  เกดิภำพลักษณ์ที่
ส่งเสริมศักยภำพของ
ประเทศไทยในด้ำน
อุตสำหกรรมทอ่งเทีย่ว 
อำหำร ศิลปะและ
หตัถกรรมพื นบำ้น และ
กำรออกแบบ โดยผ่ำน
กระบวนกำรสร้ำงสรรค์ 
(Creativity) และเมือง
สร้ำงสรรค์ ในประเทศไทย
ทั ง 4 เมือง ได้แก ่ภเูกต็ 
เชียงใหม่ สุโขทยั กรุงเทพฯ
 ทั ง 3 ภมูิภำค เพือ่สร้ำง
โอกำสในกำรค้ำและกำร
ลงทนุในกลุ่มอุตสำหกรรม
ทีเ่ปน็จุดแข็งของประเทศ
ไทย  (โปรดระบวุ่ำ
โครงกำรของทำ่นสำมำรถ
ส่งผลต่อกำรบรรลุ
เปำ้หมำยในระดับแผนงำน
บรูณำกำรสร้ำงรำยได้จำก
กำรทอ่งเทีย่วและระดับ
แนวทำงกำรด ำเนนิงำนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละ
เปำ้หมำยอยำ่งไร และ (ถ้ำ
มี) คิดเปน็สัดส่วนหรือร้อย
ละเทำ่ไหร่ของค่ำ
เปำ้หมำยต่ำง ๆ)

1) กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำรเพิม่
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยจี ำนวน 30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกจิในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเทีย่วมีกจิกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอยำ่งนอ้ย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพือ่สร้ำง
กระแสกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน 1 ชุด
9) กจิกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิม่ขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิม่
มูลค่ำกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้
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วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์
เชิงอำหำร เชิงสุขภำพกำย
 และ เชิงสุขภำพใจทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำส ำหรับตลำด
คุณภำพ 30 ชุมชน
2) สินค้ำผลิตภณัฑ์อำหำร
ทอ้งถิ่นทีไ่ด้รับกำรเพิม่
มูลค่ำส ำหรับตลำดคุณภำพ
 30 ผลิตภณัฑ์
3) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
ได้รับกำรยกระดับใหไ้ด้
มำตรฐำนด้ำนสุขอนำมัย 
ควำมปลอดภยั กำรจัดกำร
ส่ิงแวดล้อม และกำร
บริกำร จ ำนวน 30 ชุมชน
4) ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
ยกระดับศักยภำพด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรผ่ำนระบบ
เทคโนโลยจี ำนวน 30 ชุมชน
5) สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้รับกำร
เผยแพร่ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
คุณภำพรับรู้ 30 ชุมชน
6) เยำวชน หรือ คนรุ่นใหม่
ในชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 60 คน
7) เครือข่ำยชุมชนและ
ธุรกจิในหว่งโซ่กำร
ทอ่งเทีย่วมีกจิกรรมควำม
ร่วมมือในกำรส่งเสริมกำร
ขำยอยำ่งนอ้ย 6 สมำคม
8) มีส่ือประชำสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Creative 
Entertainment เพือ่สร้ำง
กระแสกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน 1 ชุด
9) กจิกรรมงำนมหกรรม
กำรทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
เชิงสร้ำงสรรค์ส ำหรับ
นกัทอ่งเทีย่วคุณภำพ
ระดับประเทศ 1 ครั ง โดย
ผู้เข้ำร่วมงำนมหกรรมกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชนเชิง
สร้ำงสรรค์มีควำมพึงพอใจ
ในภำพรวมของกำรจัดงำน
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
10) กลุ่มเปำ้หมำยมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
รับรู้สินค้ำและบริกำรกำร
ทอ่งเทีย่วโดยชุมชน
11) ชุมชนกำรทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ 
30 ชุมชน มีรำยได้เพิม่ขึ น
เฉล่ียร้อยละ 10 จำกป ี
2563
12) ชุดควำมรู้กำรเพิม่
มูลค่ำกำรทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์ที่
พร้อมขยำยผล 1 ชุดควำมรู้



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกจิการค้า (พค.)

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

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

 - สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  - สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

 - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน (กพร.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิสร้างสรรค์ (CEA)

 - กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม (กสอ.)  - กรมส่งเสริมสหกรณ์

 - ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.)  - ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล (DEPA)

 - ส านักงานนวัตกรรมแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)  - กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว.)

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

ต.ค. 64-  ก.ย. 65

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

SME มสิีนค้าและบริการทีไ่ด้มาตรฐาน เขา้สู่การจดัซ้ือจดัจา้งของภาครัฐได้ ม.ิย. 63 - ม.ิย. 65

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กฎหมาย กฎระเบียบและแนวทางปฏบิัติ ทีเ่อือ้ต่อการด าเนินธุรกจิของ Startup ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

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

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

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

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

ต.ค. 63 - ก.ค. 64

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

การเพ่ิมผลติภาพหรือประสทิธิภาพของธุรกิจ SME ดว้ยเทคโนโลยแีละดจิทิัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

 ม.ีค. 63 - พ.ย. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย BR0503
1. SME มีความสามารถในการแขง่ขนัและมีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศทัง้ประเทศ
เพ่ิมสงูขึน้
2. สง่เสริมการปรับตวัและการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีพ่ือแขง่ขนัในยคุดจิทิัลของ SME
3. จ านวนวสิาหกิจเริ่มตน้ (Startup) ทีม่ีศักยภาพเพ่ิมสงูขึน้

ส านักงานสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การเสริมสภาพคล่องใหแ้ก ่SME

การออกเกณฑ์ในการเพิม่ประเภทรหสัการจดัเกบ็ขอ้มลูส าหรับผู้ประกอบการทีค้่างช าระสินเชื่อเกนิ 3 เดือนทีเ่กดิจาก
ผลกระทบภยัพิบัติและโรคระบาด

การส่งเสริม SME ใหน้ าเทคโนโลยแีละดิจทิัลมาใช้ในการด าเนินธุรกจิ

การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup

Startup เขา้ถงึขอ้มลูสนับสนุนการด าเนินธุรกจิ

การเชื่อมโยงขอ้มลูด้านการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ฐานขอ้มลูด้าน SME เพือ่ใช้ในการวิเคราะหข์อ้มลูและใช้ในการก าหนดมาตรการส่งเสริม SME เฉพาะกลุ่ม



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่5.4 (MS5.4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

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

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

2565

MS5.3ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การพัฒนาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรือสินค้าชุมชน ทัง้ทางออนไลน์และออฟไลน์ ต.ค. 63- ก.ย. 65

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

แพลตฟอร์มเพือ่เผยแพร่ขอ้มลู/ความรู้ในการประกอบธุรกจิของ SME

MS1 

MS 1.1  

MS 2.1, 2.2, 2.3, 3.1,  
3.2, 3.3, 3.4,4.1, 5.1, 
5.2, 5.3, 5.4 

MS2 MS3 
MS4 MS5 

MS 1.2 1.3  

MS 4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503002 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250
 ล้านบาท

ต.ค.63-ก.ย.64 32,551,500 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503003 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 

ผลผลิต  จ านวนผู้ประกอบการใหม่
และผู้ประกอบการวิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอ่มทีไ่ด้รับการ
พัฒนาและยกระดับความสามารถ
ในการแขง่ขนั  200 ราย
ผลลัพธ์
มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 250
 ล้านบาท

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

2565

MS4.2

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503004 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า
ชุมชน

ต.ค.63-ก.ย.64 14,044,400
  

ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.2เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมวิทยาศาสตร์บริการ BR0503005 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินค้า
ชุมชน

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

2565

MS5.2

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

กรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) BR0503006 โครงการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์และ
มาตรฐานสินค้า
เกษตรแปรรูป
วิสาหกจิชุมชน

เป้าหมาย : วิสาหกจิชุมชน 231 
แหง่
ผลผลิต : วิสาหกจิชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ หรือ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปร
รูป
ผลลัพธ ์: วิสาหกจิชุมชนมรีายได้
เพิม่ขึน้จากจ าหน่ายสินค้าเกษตร
แปรรูปทีไ่ด้รับการพัฒนาจาก
โครงการฯ

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

2565

MS5.2

กรมส่งเสริมสหกรณ์ BR0503007 การด าเนินการ
ตามบันทึก
ขอ้ตกลงความ
ร่วมมอืเร่ือง
อปุกรณ์ทางด้าน
การจราจรและ
อ านวยความ
ปลอดภยัทางถนน
ทีผ่ลิตจาก
ยางพาราเพือ่ใช้
ประโยชน์ใน
หน่วยงานภาครัฐ

สหกรณ์ทีเ่ขา้ร่วมโครงการจ านวน 
28 แหง่ สามารถผลิตอปุกรณ์
ทางด้านการจราจรฯ เพือ่ส่งให้
หน่วยงานภาครัฐไปใช้ประโยชน์

12 ม.ิย. 63-11 
ม.ิย. 68

ไมใ่ช้งบประมาณ MS4.2

กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม BR0503008 การเพิม่ขดี
ความสามารถใน
การแขง่ขนัของ
วิสาหกจิไทยด้วย
ดิจทิัล

วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาศักยภาพด้านดิจทิัล

ต.ค.64-ส.ค.65 267,000,000 ขอรับจดัสรรใน
ปีงบประมาณ 

2565

MS2.1

เป้าหมาย
1)  ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย
 วิสาหกจิชุมชน และผู้ประกอบการ
 OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และเพิม่ขดีความสามารถด้านการ
พัฒนากระบวนการผลิต การ
พัฒนามาตรฐานผลิตภณัฑ์ การ
พัฒนานวัตกรรมผลิตภณัฑ์ และ
การพัฒนาบรรจภุณัฑ์ ด้วยองค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
2)  สินค้าผลิตภณัฑ์ชุมชน OTOP 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถ
สร้างความเชื่อมัน่ใหแ้กผู้่บริโภค 
และขยายตลาดได้เพิม่ขึน้
3)  สร้างรายได้ใหแ้ก่
ผู้ประกอบการวิสาหกจิรายยอ่ย 
วิสาหกจิชุมชนและผู้ประกอบการ 
OTOP ส่งผลใหเ้ศรษฐกจิฐานรากมี
ความเขม้แขง็ อยา่งยัง่ยนืต่อไป
ผลผลิต
1) จ านวนผลิตภณัฑ์ชุมชนทีไ่ด้รับ
การพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 120 
ผลิตภณัฑ์ 
2) จ านวนผู้เขา้รับการถา่ยทอด
ความรู้และเรียนรู้ผ่านการเขา้ร่วม
กจิกรรม/ฝึกอบรม/แหล่งเรียนรู้ 
ตลอดจนการเขา้ถงึส่ือในรูปแบบ 
Lifelong Learning  ไมน่้อยกว่า 
1,500 คน
3) จ านวนชุมชน/ท้องถิน่ที ่อววน. 
เขา้ไปช่วยพัฒนา  ไมน่้อยกว่า 15 
ชุมชน
ผลลัพธ ์
1) มลูค่าผลกระทบทางสังคม 
ชุมชน และคุณภาพชีวิต  ไมน่้อย
กว่า 45 ล้านบาท



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503009 โครงการ soft 
loan ธปท.

เพิม่สภาพคล่องให ้SMEs และ 
ชะลอการช าหนีท้ัว่ไปให ้SMEs ให้
สามารถด าเนินธุรกจิต่อได้

ต่อเนือ่งจากปี 
2563 
- การเพิม่สภาพ
คล่องมกีารต่อเวลา
จนถงึ 18 เม.ย. 64
-การชะลอการ
ช าระหนีด้ าเนินการ
 เม.ย. - ต.ค. 64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503010 โครงการ  DR BIZ
 การปรับปรุง
โครงสร้างหนี้
ลูกหนีธุ้รกจิทีม่ี
เจา้หนีห้ลายราย

ช่วยปรับปรุงโครงสร้างหนีก้บั
เจา้หนีส้ถาบันการเงินทุกรายใน
คราวเดียวกนั ใหผู้้ประกอบการ
สามารถด าเนินการต่อได้

ด าเนินการต่อจากปี
 2563 
ขยายเวลาสมคัรได้
ถงึ 31 ธ.ค.64

- - MS1.1

ธนาคารแหง่ประเทศไทย BR0503011 มาตรการใหค้วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้
เพือ่รองรับ
สถานการณ์การ
ระบาดของ 
COVID-19 
ระลอกใหม่

เพือ่บรรเทาผลกระทบจากสภาวะ
เศรษฐกจิ โดยใหลู้กหนีไ้ด้รับสินเชื่อ
เพือ่เป็นเงินทุนหมนุเวียน เสริม
สภาพคล่อง และฟืน้ฟูธุรกจิ

ขยายเวลาสมคัรไป
ถงึ 30 ม.ิย. 64

- - MS1.1

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503012 โครงการยกระดับ
สมรรถนะ
ก าลังคนสู่
ผู้ประกอบการมอื
อาชีพ (From 
Professional to 
MSME)

1. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การประเมนิสมรรถนะบุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
 1,000 คน
2. บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพได้รับ
การพัฒนาต่อยอดสู่การเป็น
ผู้ประกอบการ 600 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 3,414,700 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503013 โครงการประเทศ
ไทยกา้วไกล สร้าง
อาชีพ เชื่อมตลาด 
เพิม่รายได้ เพือ่
ชุมชนมอือาชีพ
ยัง่ยนื ด้วยระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. บุคลากรได้รับการฝึกอบรม 
Re-skill Up-skill เป็นวิสาหกจิ
เร่ิมต้นและประเมนิสมรรรถนะ
ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/
มาตรฐนสมรรถนะ 2,400 คน
2. จ านวนผู้ประกอบการสามารถมี
อาชีพ สร้างรายได้ หรือมรีายได้
จากการจดัต้ังวิสาหกจิเร่ิมต้นและ
เป็นมอือาชีพอยา่งยัง่ยนื 480 ราย

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

2565

MS2.2

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503014 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 ชุด
2. คู่มอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และ
ดิจทิัลคอนเทนต์เพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

ต.ค.63-ก.ย.64 9,601,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ BR0503015 โครงการจดัท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลน์ตาม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บุคคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเขา้สู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

1. ชุดฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 ชุด
2. คู่มอืการฝึกอบรมเพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 12 ชุด
3. ส่ือการเรียนรู้อเิล็กทรอนิกส์และ
ดิจทิัลคอนเทนต์เพือ่พัฒนา
สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
อาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ 75 
คุณวุฒิวิชาชีพ

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

2565

MS5.4

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503016 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
บริการด้านบรรจุ
ภณัฑ์อยา่งครบ
วงจร เพือ่
ยกระดับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME)

จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
บริการการออกแบบและพัฒนา
บรรจภุณัฑ์ 25 ราย

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

2565

MS5.2

สถาบันวิจยัวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.)

BR0503017 โครงการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
เพือ่ยกระดับ
กระบวนการผลิต
สินค้าเกษตรและ
สินค้าชุมชนใหก้บั
เกษตรกร 
ผู้ประกอบการ 
วิสาหกจิชุมชนใน
พืน้ทีก่ลุ่มจงัหวัด
ใต้ชายแดน

เกษตรกร ผู้ประกอบการและ
วิสาหกจิชุมชน ได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า 150 ราย

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

2565

MS5.2

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มแหง่
ประเทศไทย

BR0503018 โครงการสินเชื่อ
เพือ่ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ยทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจาก
การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 
วงเงินโครงการ 
10,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME ขนาดยอ่มที่
ได้รับผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางออ้มจาก COVID-19 สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงิน

24 ม.ีค.63-30 
ม.ิย.64

3,250,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503019 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ 
Portfolio 
Guarantee 
Scheme ระยะที ่
9 (PGS 9) วงเงิน
ค้ าประกนั 
150,000 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SME สามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่อตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

24,000,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง 
โดยบรรษัทประกนัสินเชื่อ
อตุสาหกรรมขนาดยอ่ม

BR0503020 โครงการค้ า
ประกนัสินเชื่อ
เพือ่ผู้ประกอบการ
 Micro 
Entrepreneurs 
ระยะที ่4 (Micro 
4) วงเงินค้ า
ประกนั 25,000 
ล้านบาท

ผู้ประกอบการรายยอ่ยสามารถ
เขา้ถงึแหล่งเงินทุนจากระบบ
สถาบันการเงินได้ โดยมบีรรษัท
ประกนัสินเชื่ออตุสาหกรรมขนาด
ยอ่มใหก้ารค้ าประกนั

1 ธ.ค.63-30 พ.ย.
65

5,750,000,000 งบประมาณตาม
มาตรา 28 แหง่
พระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 

2561

MS1.1

ส านักงานคณะกรรมการการ
แขง่ขนัทางการค้า

BR0503021 การก าหนด
มาตรฐาน
ระยะเวลาการให้
สินเชื่อการค้า 
(Credit term) 
ส าหรับผู้ประกอบ
ธุรกจิ SME

แนวทางการปฏบิัติในการพิจารณา
การปฏบิัติการทางการค้าทีไ่มเ่ป็น
ธรรม เร่ือง มาตรฐานระยะเวลา
การใหสิ้นเชื่อการค้า (Credit 
term) ส าหรับผู้ประกอบธุรกจิ SME

ต.ค.63-ก.ค.64 - - MS1.3

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503022 โครงการสร้างขดี
ความสามารถของ
ภาคอตุสาหกรรม
ในการรับการ
ปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศและ
ยกระดับมาตรฐาน
เพือ่การส่งออก
ของ
ภาคอตุสาหกรรม
ไทย

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

ต.ค.63-ก.ย. 64 42,500,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503023 การยกระดับและ
เพิม่ประสิทธิภาพ
การผลิตด้าน
เกษตรวิสาหกจิ
ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม

ผลผลิต : 
สินค้า/ บริการ/ ผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตรของวิสาหกจิระยะเร่ิมต้น
 และวิสาหกจิรายยอ่ย มคุีณภาพ
มาตรฐานตามความต้องการของ
ตลาด มกีารแปรรูปเพิม่มลูค่า 100 
รายการ
ผลลัพธ ์: 
 วิสาหกจิระยะเร่ิมต้น และ
วิสาหกจิรายยอ่ย เขา้ถงึองค์ความรู้
ด้านเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
น ามาปรับใช้ยกระดับเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิต เพิม่
ความสามารถทางการแขง่ขนั  100
 กลุ่ม

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

2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503024 การยกระดับขดี
ความสามารถการ
แขง่ขนัของ SME 
ไทยในเศรษฐกจิ
ยคุใหมด้่วย
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม

จ านวน SME ทีม่กีารเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกจิ 
1,500 ราย

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503025 การพัฒนา
นักศึกษา
ระดับอดุมศึกษา
เพือ่อตุสาหกรรม
แบบบูรณาการ 
ยกระดับการ
พัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของ
 SME

จ านวนภาคเอกชนทีม่ยีกระดับ
เทคโนโลยใีนการพัฒนาธุรกจิ 10 
ราย

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503026 โครงการพัฒนา
ทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่น
ใหมแ่ละการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์
บริการด้วย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
(Newgen 
Innovation 
Driven 
Entrepreneur: 
NIDE)

มผู้ีสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
400 คน มโีครงการเขา้ร่วม 120 
โครงการ
นักเรียน นักศึกษาและอาจารย ์
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและการใช้
เทคโนโลย ีนวัตกรรมพัฒนาผลิต
ภณัพ์บริการ
มกีารลงทุนในการเร่ิมต้นหรือ
พัฒนาธุรกจิ 500,000 บาท

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503027 โครงการบ่มเพาะ
ธุรกจิเทคโนโลย ี
(กจิกรรมสร้าง
และพัฒนา
ผู้ประกอบการ
ใหมด้่าน
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม)
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยทีีไ่ด้รับ
การบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
จ านวน 40 ราย
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 150 ล้านบาท

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

2565

MS2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503028 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยมีลูค่า
สูงแบบไฮบริดสู่ 
SME ระดับสากล 
(Hybrid 
Incubation for 
Globalize High 
Value SME)

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503029 โครงการพัฒนา
ขดีความสามารถ
ผู้ประกอบการ
เทคโนโลยเีพือ่
ความยัง่ยนื (BCG 
  Boost up 
Program)

1. ผู้ประกอบการเทคโนโลย ีBCG 
ด้รับการบ่มเพาะธุรกจิเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
จ านวน 20 ราย 
2. มลูค่าผลกระทบทางเศรษฐกจิ 
อตัราการขยายตัวของการจา้งงาน 
และมลูค่าการลงทุนเพิม่ของบริษัท
 1,000 ล้านบาท

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

2565

MS2.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503030 โครงการ
เทคโนโลยเีพือ่
ยกระดับ
สุขอนามยัให้
เตรียมตัวรับ
นักท่องเทีย่วหลัง
โควิด

1. ผู้ประกอบการโรงแรม ท่องเทีย่ว
 ทีต้่องการรับนักท่องเทีย่วหลังโค
วิด จ านวน
100 ราย
2. สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกจิ
และสังคม
2,000,000 ลบ.

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

2565

MS2.1

ผลผลิต
1. มผู้ีสนใจทีจ่ะประกอบการธุรกจิ
เทคโนโลย ีและ/หรือ
ผู้ประกอบการธุรกจิเทคโนโลยใีหม่
ทีต้่องการพัฒนาศักยภาพ 100 ราย
เขา้ร่วมโครงการ
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยรีาย
ใหม ่30 ราย เกดิธุรกจิเทคโนโลย ี
หรือสามารถพัฒนาผลิตภณัฑ์
นวัตกรรมได้
3. ผู้ประกอบการร้อยละ 30 ได้น า
เทคโนโลยดิีจทิัลมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกจิ
4 เกดิการจดักจิกรรมเขา้ถงึแหล่ง
ทุน 4 คร้ัง
5. ผู้ประกอบการในโครงการร้อย
ละ 50สามารถเขา้ถงึตลาดสากล
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
รายได้รวม 500 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการเทคโนโลยเีกดิ
การลงทุน เขา้ถงึแหล่งทุน หรือ
ได้รับการร่วมลงทุน 100 ล้านบาท
3. เกดิการจา้งงาน 100 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503031 โครงการยกระดับ
การบริหารจดัการ
หน่วยบ่มเพาะ
ธุรกจิด้วย 
Maturity Model
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ผลผลิต
1.หน่วยบ่มเพาะธุรกจิเขา้ร่วม
โครงการ 20หน่วยมขีอ้มลูชัดเจน
ในการพัฒนาตนเอง
2. บุคลากรด้านบ่มเพาะธุรกจิ 100
คน เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาศักยภาพ
3. หน่วยบ่มเพาะธุรกจิทีผ่่านการ
ประเมนิแล้ว 18หน่วยได้เขา้สู่
กระบวนการพัฒนา
ผลลัพธ์
1. ศูนยบ์่มเพาะ 38หน่วย มี
มาตรฐานการบริหารจดัการอยา่ง
เป็นระบบ
2. บุคลากรของศูนยบ์่มเพาะมี
ศักยภาพในการบ่มเพาะธุรกจิอยา่ง
มอือาชีพ

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

2565

MS3.1

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503032 โครงการยกระดับ
ขดีความสามารถ
และพัฒนานัก
ลงทุนเพือ่ธุรกจิ
และนวัตกรรมใหม่

พัฒนาขดีความสามารถนักลงทุน
และสร้างเครือขา่ยนักลงทุน

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503033 โครงการ 
Software Park 
Thailand 
Business Camp :
 Road Map to 
บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

พัฒนาผู้ประกอบการเพือ่บริหาร
จดัการธุรกจิ พัฒนาสินค้าและ
บริการด้านดิจทิัลสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย และ IPO

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503034 สร้าง
ผู้ประกอบการ
ธุรกจิเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหม ่
(Startup 
Voucher)

ผลผลิต
1. ผู้ประกอบการ 50 บริษัทเขา้
ร่วมโครงการและได้รับการสนับสนุน
2. ผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
สนับสนุนเกดิรายได้ ไมน่้อยกว่า 50
 ล้านบาท
ผลลัพธ์
1. เพิม่ขดีความสามารถด้านการ
ด าเนินธุรกจิเทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม
2. เกดิการเชื่อมโยงเครือขา่ย
วิสาหกจินวัตกรรมในภมูภิาคใน
การสร้างพันธมติร เพือ่การ
ด าเนินงานและขยายตลาดทัง้ใน
และต่างประเทศ
3. สามารถพัฒนาความคิดและการ
ต่อยอดนวัตกรรมและอพัเดต
เทคโนโลยใีหม่ๆ  ใหเ้กดิผลทาง
ปฏบิัติทีเ่ป็นรูปธรรม

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

2565

MS3.2

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0503035 โครงการส่งเสริม
ใหผู้้ประกอบการ
ได้รับมาตรฐาน 
CMMI®

ผู้ประกอบการเขา้ร่วมโครงการ
เพือ่ปรับปรุงกระบวนการลิต/
บริการ และขอรับการประเมนิ
มาตรฐาน CMMI®

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

2565

MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503036 โครงการเพิม่ขดี
ความสามารถ
ทางการบริหาร
จดัการธุรกจิของ
ผู้ประกอบการ
สร้างสรรค์กลุ่ม
ทัศนศิลป์ (Visual
 Art) กลุ่มดนตรี 
(Music) และกลุ่ม
ศิลปะการแสดง 
(Performing Art)

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพธุรกจิด้วยองค์
ความรู้ด้านเทคโนโลยี/ดิจทิัล
มากกว่า 100 ราย และได้รับความรู้
เฉพาะทางเชิงลึกอกีไมน่้อยกว่า 30
 ราย น าไปสู่ต้นแบบธุรกจิ/บริการ
ใหมม่ากกว่า 30 ต้นแบบ

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

2565

MS2.1

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503037 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ประกอบการ
ชุมชน 
(Community-Bas
ed) เชิง
สร้างสรรค์ส่วน
ภมูภิาค

ผู้ประกอบการชุมชนในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉยีงเหนือมี
ทักษะความรู้ พัฒนาผลิตภณัฑ์/
บรรจภุณัฑ์/คุณภาพมาตรฐาน/
และการสร้างแบรนด์ มรีายได้
เพิม่ขึน้ และจา้งงานช่างฝีมอื
ท้องถิน่เพิม่ขึน้

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

2565

MS5.2

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้างสรรค์

BR0503038 โครงการสร้าง
คุณค่าสินค้าไทย 
(Value Creation)
 จาก
ฐานเศรษฐกจิ
ท้องถิน่

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

2565

MS5.21. เกดิการสร้างกระบวนการสร้าง
มลูค่าและคุณค่า (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้าและบริการ
ท้องถิน่ไทยในมติิวัตถดิุบ-
กระบวนการผลิต-กระบวนการ
ออกแบบ-กระบวนการสร้าง
มาตรฐาน-กระบวนการสร้าง
เร่ืองราว-กระบวนการส่งมอบ
คุณค่า  ซ่ึงเป็นโมเดลการพัฒนาที่
ใช้ศาสตร์นวัตกรรม ศาสตร์วัสดุ 
ศาสตร์การออกแบบ ศาสตร์
การตลาด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนการผลิตของกลุ่มผปก 
ชุมชน40 กลุ่ม ใน10 จงัหวัด
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Branding)
 สินค้าท้องถิน่ไทยใหเ้ทียบเคียงกบั
สินค้าท้องถิน่ของต่างประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกาหลี ไต้หวัน ฯ
3. คอร์สออนไลน์ และคู่มอื การ
ปรับกระบวนการผลิตชุมชน 2 
คอร์ส ( อาหาร และ หตัถกรรม )



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503039 โครงการยกระดับ
ศักยภาพ SME 
โดยพัฒนาระบบผู้
ใหบ้ริการทาง
ธุรกจิ (Service 
Provider)

ผลผลิต 
1. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาด้านการเพิม่ประสิทธิภาพ 
ผลิตภาพโดยรวม และศักยภาพใน
การประกอบธุรกจิ 150 ราย
2. ผู้ใหบ้ริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา 5 ราย
ผลลัพธ์
1. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา สามารถเพิม่ศักยภาพ
ในการด าเนินธุรกจิได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 90 ราย

ต.ค. 63-ก.ย. 64 7,705,900 (3,955,900 บาท 
พ.ร.บ.งบระมาณปี

 64 และ 
3,750,000 บาท 
กองทุนส่งเสริม 

SME)

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503040 งานพัฒนาระบบ
เพือ่ขอรับบริการ
ภาครัฐ : ระบบ 
SME Wallet / 
BDS

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

2565

MS2.3ผลผลิต
1.ระบบการใหบ้ริการสนับสนุน
ด้านการพัฒนาธุรกจิ (Business 
Development Service : BDS) 
และกระเป๋าเงินอเิล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้ประกอบการ SME (SME
 Wallet) ได้รับการปรับปรุงและ
พัฒนา  1 ระบบ
2.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) ไมต่่ ากว่า 1,400
ผลลัพธ์
1.ผู้ใช้งานระบบการใหบ้ริการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกจิ 
(Business Development 
Service : BDS) และกระเป๋าเงิน
อเิล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้ประกอบการ SME (SME 
Wallet) มคีวามพึงพอใจในการใช้
งานระบบ  ร้อยละ 80



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503041 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
ผ่านระบบ BDS

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

2565

MS2.3

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503042 โครงการสนับสนุน
ให ้SME เขา้ถงึ
การจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ

ผลผลิต
1. ระบบทะเบียนผู้ประกอบการ 
และสินค้าหรือบริการของ
ผู้ประกอบการ SME 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1. หน่วยงานภาครัฐจดัซ้ือจดัจา้ง
จาก SME ไมน่้อยกว่าร้อยละ 30

ต.ค.63-ก.ย.64 30,000,000 เงินนอก
งบประมาณ 

(เงินกองทุน สสว.)

MS4.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503043 งานพัฒนาระบบ
บริการภาครัฐของ
 สสว. (ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ)

ผลผลิต
1.มกีารปรับปรุงและพัฒนา
ฐานขอ้มลู MSME และระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME 
  1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.หน่วยงานภาครัฐมกีารจดัซ้ือจดั
จา้งสินค้าหรือบริการของ MSME 
ไมน่้อยกว่า   ร้อยละ 30 
(ของวงเงินการจดัซ้ือจดัจา้งใน
หมวดสินค้า/บริการทีก่ าหนด) 
2.มผู้ีเขา้ใช้บริการระบบการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐส าหรับ MSME ไม่
น้อยกว่า  100,000 คร้ัง/ปี

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

2565

MS4.1

ผลผลิต
1.หน่วยบริการทางธุรกจิ (SME 
Service Provider) ทีไ่ด้รับการ
รับรองและขึน้ทะเบียนผ่านระบบ
การใหบ้ริการสนับสนุนด้านการ
พัฒนาธุรกจิ (BDS)  15 หน่วยงาน
2. ผู้ประกอบการ SME ทีใ่ช้บริการ
ระบบการใหบ้ริการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาธุรกจิ (BDS) ได้รับการ
พัฒนาธุรกจิจากหน่วยบริการทาง
ธุรกจิไมน่้อยกว่า 1,400 ราย
3.เครือขา่ยความร่วมมอืในการ
พัฒนา SME ระหว่างหน่วยงาน 
และการสร้างโอกาสในการส่งต่อ
การใหบ้ริการ SME ระหว่างกนั 1 
เครือขา่ย
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับการ
พัฒนาจากหน่วยบริการทางธุรกจิ 
สามารถสร้างมลูค่าเพิม่ใหก้บัสินค้า
และบริการ หรือลดต้นทุน หรือ
เพิม่ประสิทธิภาพ หรือสร้างโอกาส
ทางการค้าการลงทุน หรือมคีวาม
พร้อมในด้านมาตรฐาน ไมน่้อยกว่า
 1,120 ลบ.



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503044 โครงการส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ

ผลผลิต
1.สร้างการรับรู้ การเขา้ถงึระบบ
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐแก ่MSME
 และหน่วยงานภาครัฐ  5,000 ราย
2.จ านวนผู้ประกอบการเขา้สู่ระบบ
ทะเบียน SME เพือ่การจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ  2,500 ราย
3.จ านวนผู้ประกอบการได้รับการ
พัฒนายกระดับศักยภาพ  1,000 
ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับ
การพิจารณาในระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ  200 ราย

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

2565

MS4.2

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503045 งานศึกษาขอ้มลู
เชิงลึกรายพืน้ที่
และพัฒนากลไก
การเชื่อมโยง
ระบบส่งเสริม 
MSME

ผลผลิต
1.ฐานขอ้มลู MSME เพือ่การจดัท า
นโยบายและมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการได้รับการเพิม่
ศักยภาพ  1 ระบบ
2.ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่การ
ส่งเสริม MSME น าเสนอต่อรัฐบาล 
  2 เร่ือง 
ผลลัพธ์
1.ฐานขอ้มลู MSME เป็นเคร่ืองมอื
ทีม่ปีระสิทธิภาพในสนับสนุนการ
จดัท านโยบายส่งเสริม
ผู้ประกอบการ MSME ในทุกมติิ  1
 ระบบ

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

2565

MS5.1

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503046 โครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย (MSME 
Step up)

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
ส่งเสริมการประกอบการเพือ่เขา้สู่
ระบบของภาครัฐ อาทิ มาตรฐาน 
อย. / Nutrition facts / ระบบ
บัญชี / เทคโนโลยดิีจทิัล เป็นต้น  
8,000 ราย
ผลลัพธ์
ผู้ประกอบการเขา้สู่ขัน้ตอนการจด
ทะเบียนเขา้สู่ระบบของภาครัฐ 
อาทิ การจดทะเบียนการค้า /ระบบ
 DBD Registered/ มาตรฐาน อย. 
เป็นต้น  800 ราย

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

2565

MS5.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503047 โครงการเพิม่
ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกจิ
ใหก้บั
ผู้ประกอบการ
รายยอ่ย

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

5,000,000 
(กองทุนSME))

MS5.3ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503048 โครงการพัฒนา
ระบบ SME  
Academy 365

ผลผลิต
1. SME ได้รับการพัฒนาผ่านระบบ
 SME Academy 365 จ านวน 
10,000 ราย
2. พัฒนาองค์ความรู้  SME 
Academy 365 จ านวน 1 
คลังขอ้มลู
3. พัฒนาและต่อยอดระบบ SME 
Academy 365 ในรูปแบบ 
Platform Online ใหม้ี
ประสิทธิภาพในการน าเสนอ 1 
ระบบ
ผลลัพธ์
1. ผู้เขา้ใช้บริการ E-learning ไม่
น้อยกว่า 100,000 คร้ัง/ปี
2. ผู้ทีไ่ด้รับความรู้จากกจิกรรม 
สามารถน าความรู้ไปต่อยอด เพิม่
มลูค่าของสินค้า/บริการ 10 ล้าน
บาท

ต.ค.63-ก.ย.64 9,965,400 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ผลผลิต
1.จ านวนผู้ประกอบการทีม่ี
ช่องทางการตลาดออนไลน์เพิม่ขึน้ 
2,450 ราย  
2. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ด้านการตลาดออนไลน์ 3,400 ราย 
  
3. จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการ
เพิม่ศักยภาพเชิงลึกในการท าธุรกจิ
ออนไลน์ 250 ราย
4. ผู้ประกอบการ SME เขา้รับการ
อบรมการด าเนินธุรกจิอยา่งเป็น
ระบบ 462 ราย
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
พัฒนาผลิตภณัฑ์ หรือบริการ หรือ
บรรจภุณัฑ์ หรือส่ือการตลาด 462 
ผลิตภณัฑ์/บริการ
6. สถานประกอบการได้รับการ
พัฒนาใหม้ผีลิตภาพสูงขึน้หรือมี
รายได้เพิม่ขึน้ 462 สถาน
ประกอบการ
7. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการ
ส่งเสริมการขาย หรือ แนะน าการ
ขาย  หรือ ทดสอบสอบความ
ต้องการของผู้บริโภค 100 ราย
8. ผู้ประกอบการ SME มกีาร
เจรจาธุรกจิ 100 ราย
9. ผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความรู้จากการเขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมเชิงปฏบิัติการ 1,100
 ราย
10. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) 
มคีวามสามารถในการด าเนินธุรกจิ
เพิม่ขึน้จากการเขา้ร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างสมรรถนะเชิงลึก 200 
กจิการ
11. มแีผนการพัฒนา/แนวทางการ
พัฒนานักบัญชีชุมชน และ
หลักสูตรการอบรมเพือ่พัฒนาเพือ่
เป็นนักบัญชีชุมชน 1 แผน
12. อบรมเชิงลึกเพือ่สร้างนักบัญชี
ชุมชนตามหลักสูตรจากการศึกษา
แนวทางการพัฒนานักบัญชีชุมชน 
100 ราย
ผลลัพธ์
1. สร้างยอดขายใหก้บั
ผู้ประกอบการ 350 ล้านบาท
2. ผู้ประกอบการ SME ทีไ่ด้รับ
การพัฒนา มยีอดขายเพิม่ขึน้ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 10
3. ต้นแบบผู้ประกอบการ SME 
จงัหวัด 77 ราย
4.ผู้ประกอบการ SME ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรมอบรมหลักสูตรเชิง
ปฏบิัติการ (Workshop) สามารถ
น าเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
Software/Application ในการ
ลงบัญชีอยา่งง่าย และน าขอ้มลู
ทางบัญชีมาก าหนดแผน/แนว
ทางการบริหารจดัการธุรกจิ การ
ค านวณภาษี และเลือกใช้สิทธิ
ประโยชน์ได้ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 80
5. ผู้ใหบ้ริการด้านบัญชีและที่
ปรึกษาภาษี (Service Provider) ที่
เขา้ร่วมกจิกรรมพัฒนาเชิงลึก 
สามารถยกระดับศักยภาพในการ
ใหบ้ริการได้สูงขึน้ ไมน่้อยกว่า ร้อย
ละ 10
6. สร้างเกดินักบัญชีชุมชนที่
สามารถจดัท าบัญชีทีม่มีาตรฐาน
และสามารถเป็นผู้ใหบ้ริการด้าน
บัญชีส าหรับวิสาหกจิชุมชน 20 ราย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503049 โครงการพัฒนา 
Application : 
SME CONNEXT 
เพือ่ผู้ประกอบการ

ผลผลิต 
1.ระบบการสร้างแรงจงูใจใหใ้ช้งาน
ในรูปแบบดิจทิัลใหม้ากขึน้ 
(Reward and Redeem 
Features) และ การสร้าง
ฐานขอ้มลูผู้ประกอบการ ผลิตภณัฑ์
 หรือการบริการแบบออนไลน์ 
(Market Place Online) 1 ระบบ
ผลลัพธ์
1.ผู้ประกอบการทีเ่ขา้มาใช้งาน
ระบบฯมากขึน้จากการสร้าง
แรงจงูใจ เช่น การใหค้ะแนน การ
แลกคะแนนเพือ่รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ รวมถงึการประชาสัมพันธ์
สินค้า และบริการ ของ
ผู้ประกอบการในรูปแบบออนไลน์ 
ร้อยละ 50

ต.ค.63-ก.ย.64 1,989,900 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503050 โครงการพัฒนา 
SME PORTAL 
และระบบกลาง
ในการใหบ้ริการ
วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาด
ยอ่ม

ผลผลิต
1. ระบบ SME PORTAL มี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึน้ 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
ผลลัพธ์
1. บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานที่
มกีารส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 30 หน่วยงาน
2. จ านวนผู้สนใจความรู้และ
บริการแกว่ิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มเขา้ใช้งาน 100,000 ราย

ต.ค.63-ก.ย.64 7,045,000 ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ

ประจ าปี 2564

MS5.4

ส านักงานส่งเสริมวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม

BR0503051 งานพัฒนาระบบ
ใหบ้ริการ SME 
ACCESS

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

2565

MS5.4ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0503Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย 
(ไดม้ากกวา่ 1)

 MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลผลิต : พัฒนาสินค้าของชุมชน
เป้าหมายใหเ้หมาะสมกบัการค้า
ออนไลน์ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง
เร่ืองราวของสินค้า ใหโ้ดนใจ
ผู้บริโภค รวมถงึการถา่ยภาพสินค้า
เพือ่ใช้ส าหรับร้านค้าออนไลน์ และ
เปิดร้านออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่
มชีื่อเสียง โดยด าเนินการพัฒนา
กลุ่มผู้ประกอบการหรือวิสาหกจิ
ชุมชนจ านวน 77 จงัหวัด 358 
ชุมชน (ชุมชนละ 15) จ านวน 
5,775 ราย
ผลลัพธ์ : ส่งเสริมการเพิม่มลูค่า
การตลาดออนไลน์ การบริหาร
จดัการร้านค้าและการตลาด
ออนไลน์เพือ่สร้างรายได้ รวมทัง้
ภาพลักษณ์ การรับรู้ใหแ้กสิ่นค้า
ชุมชนเพือ่ขยายโอกาสการตลาด 
ชุมชนเป้าหมายทัง้ 77 จงัหวัด 
จงัหวัดละ 5 ชุมชน ทีไ่ด้รับการบ่ม
เพาะพัฒนา จ านวน 3,850 ราย 
สามารถเพิม่ช่องทางการค้า
ออนไลน์และมรีายได้ทางช่องทาง
ออนไลน์เฉล่ียเพิม่ขึน้อยา่งน้อย 
20% และสามารถสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกจิรวมทัง้ส้ิน 1,100 ล้านบาท

ผลผลิต
1.ระบบ SME ACCESS ทีม่ี
ประสิทธิภาพ
(บูรณาการขอ้มลูระหว่าง 4 
Platform SME Portal, SME 
Connext, SME Academy 365 
และ SME Coach) 1 ระบบ
2.ฐานขอ้มลูขา่วสารการส่งเสริม 
SME แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
3.ฐานขอ้มลูผู้เชี่ยวชาญและ
นักพัฒนา SME แหง่ชาติ 1 
ฐานขอ้มลู
4.ฐานขอ้มลูความรู้ SME แหง่ชาติ 
1 ฐานขอ้มลู
5.ฐานขอ้มลูสิทธิประโยชน์ SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
6.ฐานขอ้มลูการส่งเสริม SME 
แหง่ชาติ 1 ฐานขอ้มลู
7.พืน้ทีก่ารขายสินค้า และ
เครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มในรูปแบบตลาด Online
 300 ราย
ผลลัพธ์
1.จ านวนผู้สนใจความรู้และบริการ
แกว่ิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มเขา้ใช้งาน  420,000 ราย
2.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับความช่วยเหลือ หรือ
แกป้ัญหาเบือ้งต้น  ร้อยละ 80 
3.วิสาหกจิขนาดกลางและขนาด
ยอ่มได้รับการแกไ้ขปัญหาทางธุรกจิ
  ร้อยละ 80
4.SME Digital ID   50,000 ราย
5.บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานทีม่ี
การส่งเสริมวิสาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม   50 หน่วยงาน



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมเจ้าทา่  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

 - ส านกังานการบนิพลเรือนแหง่ประเทศไทย  - ส านกังานปอ้งกนัและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

 - การทา่เรือแหง่ประเทศไทย (ทา่เรือแหลมฉบงั)  - กรมการกงสุล

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

 - กระทรวงการต่างประเทศ  - ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

 - ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง (สศค.)  - ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง

 - กรมศุลกากร  - ส านกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การค้า

 - กรมสรรพากร  - กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.)  - กรมพัฒนาธุรกจิการค้า

 - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

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

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

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

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อนกัลงทนุต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธุรกจิ
ในประเทศไทย

-

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

การปรับปรุงแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่อ านวยความสะดวกต่อการด าเนนิธุรกจิด้านการเงิน การประกนัภยัและ
การบริการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปรับปรุงกฎระเบยีบ ข้อจ ากดั มาตรฐาน และสิทธิประโยชนต่์างๆ ใหเ้อื้อต่อการท าธุรกจิ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

การก าหนดนโยบายและมาตรการดงึดดูผู้เชีย่วชาญ/นักลงทุนตา่งชาตเิขา้มาในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

การก าหนดมาตรการจูงใจและอ านวยความสะดวกแกน่กัลงทนุต่างชาติทีเ่ข้ามาท างานและประกอบธุรกจิในประเทศไทย ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65

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

การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือตอ่การเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนของไทยในภมูภิาค (Regional Trading/Investment Center) BR0504
ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทุนในภมูภิาค

กระทรวงพาณิชย์

 - ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์(กลต.)

การสนบัสนนุภาคเอกชนของไทยในธุรกจิโลจิสติกส์ใหด้ าเนนิธุรกจิได้ครอบคลุมตลอดทัง้หว่งโซ่อุปทาน ระหว่างไทยกบั
ประเทศในเอเชีย

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

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การส่งเสริมใหป้ระเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการถ่ายล าและผ่านแดนของภมูิภาคอาเซียน (ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ) เม.ย. 60 - ธ.ค. 64



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504001 การประชุมเจรจา
ความตกลง
หุน้ส่วนทาง
เศรษฐกจิระดับ
ภมูิภาค (RCEP)

การเจรจาเปน็ไปตามแผนทีก่ าหนด
ไว้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          2,808,800 งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

2564

MS2.1 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน

เศรษฐกจิ หวัข้อที ่1
 การปฏรูิปด้านการ
เพิม่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของ

ประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504002 การประชุมเจรจา
ความตกลงการค้า
เสรีไทย-สหภาพ
ยโุรป

การเจรจามีความคืบหนา้และ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องเร่ิมศึกษาเพือ่
เตรียมความพร้อมภายในประเทศ
ส าหรับการปฏบิติัตามพันธกรณี

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        27,101,900 อยูร่ะหว่างการ
เสนอขอ

งบประมาณป ี
2565

MS2.1

กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ

BR0504003 การขยายการท า
ความตกลง FTA 
กบัประเทศอื่นๆ ที่
เปน็ประโยชนต่์อ
การค้าและการ
ลงทนุของประเทศ
ไทย เพิม่มากขึ้น

1. การด าเนนิการเจรจาความตกลง
การค้ากบัประเทศอื่นๆ เพิม่มากขึ้น
 เช่น  FTA Thai-UK  เปน็ต้น
2. การเตรียมความพร้อมใน
ประเด็นทีม่ีความทา้ทายส าหรับ
ประเทศไทย เช่น UPOV 1991, 
การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ, 
Compulsory Licensing (CL), 
การเข้าเปน็สมาชิกอนสัุญญา ILO 
เปน็ต้น  เพือ่รองรับการเจรจาเปดิ
เสรีการค้าภายใต้กรอบต่างๆ ทีม่ี
การเปดิการเจรจาในระดับทีสู่ง 
อาท ิCPTTP, EU, EFTA เปน็ต้น

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

กรมเจ้าทา่ BR0504004 การผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติ
ส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวี พ.ศ.
 ....

เร่งรัดการผลักดันร่าง
พระราชบญัญัติส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวี พ.ศ. ....

ม.ค. 62 - ธ.ค. 65  - งบด าเนนิงาน
ประจ าปี

MS1.2

กรมการขนส่งทางบก / 
กระทรวงการต่างประเทศ

BR0504005 การเร่งรัดใหเ้กดิ
การลงนาม MOU 
ว่าด้วยการขนส่ง
สินค้าและ
ผู้โดยสารทางถนน
 ระหว่างไทย-
มาเลเซีย

เร่งรัดใหเ้กดิการลงนาม MOU ทัง้ 
2 ฉบบั ได้แก ่(1) ร่าง MOU ว่า
ด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน
ระหว่างไทย-มาเลเซีย และ (2) ร่าง
 MOU การขนส่งผู้โดยสารข้าม
พรมแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย ให้
แล้วเสร็จในป ี2564

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

แผนการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปการเปน็ศูนยก์ลางดา้นการค้าและการลงทนุของไทยในภมูภิาค
ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1.1  
MS4.3  MS1 

MS2 

MS1.2M
S1.3MS2
.2  

MS3 
MS4 

MS2.1 
MS3.1M
S4.1 

MS4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมพัฒนาธุรกจิการค้า BR0504006 การทบทวน
ประเภทธุรกจิ
ตามบญัชีแนบทา้ย
 พรบ. การ
ประกอบธุรกจิ
ของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542

มีการทบทวนประเภทธุรกจิตาม
บญัชีแนบทา้ย พรบ. 
การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว 
พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะประเภท
ธุรกจิและบริการทีส่งวนไว้ใหก้บัคน
ไทย เพือ่กระตุ้นการค้าและ
การลงทนุภายในประเทศเพิม่ขึ้นซ่ึง
จ าเปน็ต้องพิจารณาผ่อนปรนใน
บางธุรกจิเพือ่สนบัสนนุการลงทนุ
จากต่างประเทศและส่งเสริมใหเ้กดิ
การถ่ายทอดความรู้ (knowledge 
Tranfer) ในอนาคต

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 MS2.2

กรมศุลกากร BR0504007 การเชื่อมโยงข้อมูล
 ASEAN 
Customs 
Declaration 
Document 
(ACDD)

 1. เพือ่เพิม่การอ านวยความ
สะดวกใหผู้้ประกอบการในการ
ผ่านพิธีการศุลกากร
 2. เพือ่เปน็อีกแหล่งข้อมูลส าคัญ
ส าหรับศุลกากรในการบริหารความ
เส่ียงสินค้าน าเข้า

ม.ค. - ก.ย. 64   -  ความร่วมมือกบั
องค์กร

ผู้ใหบ้ริการระบบ 
NSW

MS1.3

กรมศุลกากร
(ร่วมกบักรมวิชาการเกษตร)

BR0504008 การเชื่อมโยงข้อมูล
ใบรับรอง
สุขอนามัยพืช 
(e-Phyto 
Certificate)

 1. เพือ่ใหม้ีการเชื่อมโยงใบรับรอง
สุขอนามัยพืชในรูปแบบ
อิเล็กทรอนกิส์แทนรูปแบบกระดาษ
 2. เพือ่เพิม่ความรวดเร็วในการ
รับรองสินค้า และลดการปลอม
แปลงเอกสารรับรอง

ก.ย. 62 - ธ.ค. 65 MS1.3 ใช้งบประมาณ
ต่อเนือ่งจาก

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 

2563 
(ป ี2562 จ านวน
ประมาณ 20 

ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร 
และป ี2563 

จ านวน 
22.2 ล้านบาท 
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ 
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ

เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบรูณาการ

แผนงานบรูณา
การพัฒนา

ด้านคมนาคมและ
ระบบ

โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการที่
เกีย่วข้อง 

จ านวน 2 โครงการ
 ได้แก่

โครงการระบบค า
ขอใบอนญุาต/ใบ
แจ้งเพือ่น าเข้า-
ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ

อิเล็กทรอนกิส์ 
ณ จุดเดียว ผ่าน

ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนกิส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

( e-Sanitary and
 Phyto Sanitary 

Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW 

(กรมวิชาการ
เกษตร))



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504009 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจิสติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ 
(TILOG-
LOGISTIX 2021)

1. การจับคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs 
ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 550 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        16,910,200 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.2

กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ
กระทรวงพาณิชย์

BR0504010 โครงการส่งเสริม
การพัฒนาบริการ
และขยาย
เครือข่ายของผู้
ใหบ้ริการ
โลจิสติกส์
โครงการยอ่ย - 
โครงการงาน
แสดงสินค้าโลจิ
สติกส์ 
(TILOG-
LOGISTIX 2022)

1. การจับคู่ธุรกจิระหว่าง LSPs 
ไทยกบั LSPs ต่างประเทศ และ
ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ 
ไม่นอ้ยกว่า 500 คู่
2. มูลค่าการเจรจาการค้าธุรกจิ
สาขาโลจิสติกส์ 1,000 ล้านบาท

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

 ใช้งบประมาณ
ต่อเนือ่งจาก

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 

2563 
(ป ี2562 จ านวน
ประมาณ 20 

ล้านบาท โดยกรม
วิชาการเกษตร 
และป ี2563 

จ านวน 
22.2 ล้านบาท 
โดยกรมศุลกากร
และประมาณ 
7 ล้านบาทโดย
กรมวิชาการ

เกษตร)

งบประมาณ
รายจ่ายบรูณาการ

แผนงานบรูณา
การพัฒนา

ด้านคมนาคมและ
ระบบ

โลจิสติกส์ (ใช้
งบประมาณ 

ภายใต้โครงการที่
เกีย่วข้อง 

จ านวน 2 โครงการ
 ได้แก่

โครงการระบบค า
ขอใบอนญุาต/ใบ
แจ้งเพือ่น าเข้า-
ส่งออกสินค้า
เกษตรแบบ

อิเล็กทรอนกิส์ 
ณ จุดเดียว ผ่าน

ระบบ NSW (กรม
ศุลกากร) และ 

โครงการออกแบบ
และพัฒนาระบบ

ใบรับรอง
อิเล็กทรอนกิส์
สุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช 

( e-Sanitary and
 Phyto Sanitary 

Certificate ) 
ผ่านระบบ NSW 

(กรมวิชาการ
เกษตร))



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมสรรพากร BR0504011 1. การแกไ้ขอนสัุญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกบัต่างประเทศให้
เปน็ไปตามมาตรฐานขั้นต่ าของ 
Inclusive Framework on BEPS 
2. การยกระดับมาตรฐานการ
ปอ้งกนัการหลบเล่ียงภาษีระหว่าง
ประเทศภายใต้อนสัุญญาภาษีซ้อน
ของประเทศไทยกบัต่างประเทศ

ม.ค. - ธ.ค. 64  - MS1.2

กองตรวจลงตรา
และเอกสารเดินทาง
คนต่างด้าว 
กรมการกงสุล กระทรวง
การต่างประเทศ

BR0504012 โครงการศูนย์
บริหารจัดการ
การตรวจลงตรา
ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนกิส์ 
(E-Visa) ระยะที ่2

ต.ค. 64 – ก.ย. 65        10,000,000 งบรายจ่ายอื่น MS3.1

การจัดท าทา่ที
ของประเทศไทย
ต่อการลงนามใน
อนสัุญญาพหภุาคี
เพือ่ด าเนนิ
มาตรการเกีย่วกบั
อนสัุญญาเพือ่การ
เว้นการเกบ็ภาษี
ซ้อนในการ
ปอ้งกนัการกดั
กร่อนฐานภาษี
และโอนก าไรไป
ยงัประเทศทีม่ี
อัตราภาษีต่ า 
(Multilateral 
Convention to 
Implement Tax 
Treaty Related 
Measures to 
Prevent Base 
Erosion and 
Profit Shifting : 
MLI)

1. เปน็การพัฒนาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิง่ขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ทีป่ระสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพือ่เข้ามาในราชอาณาจักรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านการ
ยืน่ค าร้อง การขออนมุัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเนน้การหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกบัส านกังานตรวจคนเข้า
เมือง และหนว่ยงานอื่นๆ ท าให้
หนว่ยงานภาครัฐทัง้กระทรวงฯ 
และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อยา่งรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทัง้ยงัเปน็ช่องทาง
ใหห้นว่ยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลทีเ่ดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยทุธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บรูณาการ เพือ่บรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยทีม่ีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมี
เกยีรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ทีแ่ม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทัง้ด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทัง้
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพือ่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกบั
โครงการ Biometric ระยะทีส่อง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพือ่ใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอยา่งครบวงจร 
(Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. เปน็การพัฒนาระบบ e-Visa ให้
มีความทนัสมัยมากยิง่ขึ้น โดย 
สอท./สกญ. สามารถใหบ้ริการ/
อ านวยความสะดวกแกค่นต่างด้าว
ทีป่ระสงค์จะขอรับการตรวจลงตรา
เพือ่เข้ามาในราชอาณาจักรได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทัง้ด้านการ
ยืน่ค าร้อง การขออนมุัติ การช าระ
เงินครบวงจร สามารถลดขั้นตอน
ด้านเอกสาร มุ่งเนน้การหลีกเล่ียง
การพบปะหรือสัมผัสระหว่างบคุคล
 มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลคน
ต้องหา้มกบัส านกังานตรวจคนเข้า
เมือง และหนว่ยงานอื่นๆ ท าให้
หนว่ยงานภาครัฐทัง้กระทรวงฯ 
และส านกังานตรวจคนเข้าเมือง 
สามารถตรวจสอบข้อมูลการตรวจ
ลงตราได้อยา่งรวดเร็วแบบ 
Realtime รวมทัง้ยงัเปน็ช่องทาง
ใหห้นว่ยงานอื่นๆ เช่น กรมการ
จัดหางาน สนง. คกก. ส่งเสริมการ
ลงทนุ ฯลฯ สามารถขอใช้ข้อมูล
เพือ่ตรวจสอบความถูกต้องของ
การตรวจลงตราและเอกสาร
ประกอบการขอตรวจลงตราได้ทนัที
 นอกจากนี ้ระบบ e-Visa ส่งเสริม
ใหก้ารคัดกรองบคุคลทีเ่ดินทางเข้า
ประเทศไทยมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น ช่วยขับเคล่ือนยทุธศาสตร์
ชาติในมิติการต่างประเทศอยา่ง
บรูณาการ เพือ่บรรลุเปา้หมายการ
ต่างประเทศไทยทีม่ีเอกภาพ มั่นคง
 มั่งค่ัง ยัง่ยนืมีมาตรฐานสากลและมี
เกยีรติภมูิ ในประชาคมโลก 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
เสริมสร้างความมั่นคง
ของไทยและเสถึยรภาพของ
ภมูิภาคทา่มกลางภยัคุกคามทกุ
รูปแบบ     
2. ฐานข้อมูลด้านการตรวจลงตรา
ทีแ่ม่นย า ถูกต้องและเปน็ปจัจุบนั 
จัดท าระบบฐานข้อมูลรองรับความ
พร้อมของทกุ สอท./สกญ. ทัง้ด้าน
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบ
เชื่อมต่อระบบ Cloud ระบบ Visa
 Data Center บคุลากร ทัง้
ส าหรับการดูแลระบบตรวจลงตรา 
และปฏบิติังานอ านวยการระบบ
ตรวจลงตราแบบครบวงจร
3. เพือ่พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและ
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
กระทรวงการต่างประเทศกบั
โครงการ Biometric ระยะทีส่อง 
ของ สตม.
4. ท าการปรับปรุงบ ารุงรักษา และ
บริหารระบบ Visa Data Center 
(VDC) โครงการแรกใหส้ามารถ
ใหบ้ริการได้ต่อไป
5. เพือ่ใหง้านด้านการตรวจลงตรา
ของ สอท./สกญ. ทกุแหง่เปน็แบบ
แบบไร้กระดาษอยา่งครบวงจร 
(Paperless Office)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 
(ทา่เรือแหลมฉบงั)

BR0504013 โครงการศึกษา
ต้นทนุการขนส่ง
สินค้าทางเรือ
ชายฝ่ัง

1) ระยะเวลาใน
การขอ

งบประมาณและ
จัดจ้าง พ.ย. 63 - 

ม.ค. 64       
2) ระยะเวลาใน
การด าเนนิการ 

ก.พ. 64 - ก.ค.64

         4,055,837 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS1.1

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504014 โครงการ
การศึกษา
ออกแบบและ
จัดท าต้นแบบของ
ระบบการค้า
ดิจิทลั
แพลตฟอร์ม
แหง่ชาติ 
(National Digital 
Trade Platform)

เพือ่ส่งเสริมใหห้นว่ยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพือ่
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ และเพือ่เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น

 20,050,000 บาท งบประมาณ
กองทนุวิจัยและ
พัฒนากจิการ
กระจายเสียง 

กจิการโทรทศัน ์
และกจิการ

โทรคมนาคม เพือ่
ประโยชนส์าธารณะ

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

1. เพือ่ศึกษาต้นทนุทีเ่กดิขึ้นจริง
จากการใหบ้ริการ ทีท่า่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง (ทา่เทยีบเรือ A) ใหเ้ปน็แนว
 ทางในการก าหนดอัตราค่าภาระที่
มีความเหมาะสม สามารถแข่งขัน
ทางตลาดได้ รวมถึงสามารถ
สนบัสนนุและส่งเสริมการขนส่งตู้
สินค้าทางเรือชายฝ่ังได้ พร้อมทัง้
ก าหนดแนวทางการปรับอัตราค่า
ภาระ เพือ่ใหส้อดคล้องกบั
การตลาดในอนาคต โดยมีความ
ยดืหยุน่และคล่องตัวในการปรับ
อัตราค่าภาระ
2. เพือ่ศึกษาต้นทนุภาพรวมโลจิ
สติกส์ของ ทา่เรือแหลมฉบงั
เปรียบเทยีบกบัทา่เรือต่างๆใน
ภมูิภาค ในการก าหนด แนว
ทางการพัฒนาและปรับอัตราค่า
ภาระทีเ่หมาะสมใหส้ามารถ
แข่งขันทางการตลาดได้  
3. เพือ่การศึกษาและเปรียบเทยีบ
ต้นทนุการขนส่งในประเทศใน
รูปแบบต่างๆในการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและการก าหนด
อัตราค่าภาระของทา่เทยีบเรือ
ชายฝ่ัง(ทา่เทยีบเรือA)ใหส้อดคล้อง
กบัการสนบัสนนุนโยบายภาครัฐที่
ต้องการใหเ้กดิการปรับเปล่ียน
รูปแบบการขนส่งจากทางถนนมา
เปน็ทางน้ ามากขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504015 โครงการส่งเสริม
พัฒนาระบบการ
ใหบ้ริการของ
หนว่ยงานของรัฐ
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การอ านวยความ
สะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ

1. เพือ่ส่งเสริมใหห้นว่ยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการใหบ้ริการเพือ่
อ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกจิ และเพือ่เพิม่
ศักยภาพการแข่งขันในการ
ประกอบธุรกจิของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยใน
รายงาน Doing Business ใหดี้ขึ้น 
2. เพือ่ติดตามความกา้วหนา้ในการ
แกไ้ขปญัหาภายใต้ประเด็น 
ข้อเสนอเพือ่ยกระดับประเทศไทยสู่
 10 อันดับประเทศทีป่ระกอบธุรกจิ
ได้ง่ายทีสุ่ด (Ten for Ten)

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

ส านกังาน ก.พ.ร. BR0504016 โครงการยกระดับ
การพัฒนาการ
ใหบ้ริการภาครัฐ
แกน่ติิบคุคลแบบ
เบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์

เพือ่ศึกษาและออกแบบเพือ่
ยกระดับสมรรถนะการใหบ้ริการ
ของระบบการใหบ้ริการด้านการ
ออกหนงัสือรับรองใบอนญุาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบด็เสร็จทาง
อิเล็กทรอนกิส์

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

ส านกังานเศรษฐกจิการคลัง
และธนาคารแหง่ประเทศไทย 
(ธปท.)

BR0504017 การขยายกรอบ
การช าระบญัชีสกลุ
เงินทอ้งถิ่น (Local
 Currency 
Settlement) ใน
การประกอบ
ธุรกรรมทางการ
ค้าและการลงทนุ

มีการตกลงใช้การช าระบญัชีสกลุ
เงินทอ้งถิ่นระหว่างประเทศคู่ค้า 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มสมาชิก
อาเซียน

ด าเนนิการต่อเนือ่ง  - MS4.2

ส านกังานการบนิพลเรือนแหง่
ประเทศไทย

BR0504018 การแกไ้ข 
ข้อบงัคับของ
คณะกรรมการ
การบนิพลเรือน 
ฉบบัที ่93 ว่าด้วย
การรักษาความ
ปลอดภยัสินค้า
และ
ไปรษณียภณัฑ์
ทางอากาศ

การแกไ้ขกฎระเบยีบเกีย่วกบัการ
ขนส่งสินค้าทางอากาศใหเ้ปน็ไป
ตามมาตรฐาน ICAO

ม.ค. - ธ.ค. 64  ไม่ใช้งบประมาณ MS1.2

ส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

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

เพือ่ให ้พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ์ มีความ
ยดืหยุน่ สามารถรองรับหลักทรัพย์
รูปแบบใหม่ทีใ่ช้เทคโนโลยใีนการ
ออกและเสนอขายได้

ม.ค. - ก.ย. 64 MS4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504020 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการ
เพือ่ผลักดันการ
ลงทนุ
อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิ
หมุนเวียน 
(Circular 
economy) ใน
พืน้ทีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

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

ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

BR0504021 จัดท ามาตรการ
เพือ่การลงทนุใน
อุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบั
การแพทยแ์ม่นย า 
ในพืน้ทีเ่ขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก

1. แผนส่งเสริมการลงทนุใน
อุตสาหกรรมการแพทยจ์ีโนมิกส์ที่
เชื่อมโยงกบัการพัฒนาอุตสาหกรรม
เปา้หมาย 
2. เพิม่ศักยภาพทางการแข่งขัน
ของประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่
เกีย่วเนือ่งกบัการแพทยแ์ม่นย า 
ผ่านการก าหนดทศิทางการ
ขับเคล่ือน ยทุธศาสตร์ และแผน
ระดับพืน้ที ่
3. เพิม่ประสิทธิภาพในการปอ้งกนั 
วินจิฉัยโรค และลดค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาผู้ปว่ยในพืน้ที ่EEC 
4. เพิม่โอกาสในการจ้างงานของ
ประชากรในพืน้ที ่จากการลงทนุใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
การแพทยแ์ม่นย า

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

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504022 โครงการเชื่อมโยง
ข้อมูล
อิเล็กทรอนกิส์
ระหว่าง
กรมสรรพากรและ
ส านกังาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์
ระหว่างกรมสรรพากรและ
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทนุ

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

ใช้งบประมาณ
ตามปกติ

MS1.3 ด้านเศรษฐกจิ

1. ข้อมูลศักยภาพของ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่EEC ที่
ได้สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
วิเคราะหภ์าพรวมในการพัฒนา
อุตสาหกรรมเปา้หมายได้ 
2. ยทุธศาสตร์รวมทัง้กลยทุธ์การ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่EEC 
ตรงกบัความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และตอบสนองศักยภาพ
ของพืน้ทีไ่ด้ 
3. แผนปฏบิติัในการผลักดัน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียนในพืน้ที ่
สามารถด าเนนิการได้จริง โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพืน้ทีส่ามารถร่วม
ด าเนนิการได้ 
4. แนวทางการด าเนนิงานถูก
น าไปใช้ในการชักชวนและ
สนบัสนนุการลงทนุใน
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วเนือ่งกบั
เศรษฐกจิหมุนเวียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504023 การด าเนนิงาน
ทบทวนขอบข่าย
ธุรกจิประเภท
กจิการศูนยก์ลาง
ธุรกจิระหว่าง
ประเทศ 
(International 
Business 
Center: IBC)

มีการออกประกาศปรับปรุงเง่ือนไข
ประเภทกจิการศูนยก์ลางธุรกจิ
ระหว่างประเทศ (International 
Business Center: IBC)

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504024 การด าเนนิงาน
ปรับปรุงมาตรการ
ส่งเสริมการลงทนุ 
รวมถึงสิทธิ
ประโยชน ์และ
เง่ือนไขของ
ประเภทกจิการ
ต่างๆ

มาตรการส่งเสริมการลงทนุ รวมถึง
สิทธิประโยชน ์และเง่ือนไขของ
ประเภทกจิการต่างๆ ทีม่ีการ
ปรับปรุงแล้ว

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504025 การด าเนนิงาน
ทบทวนนโยบาย
ส่งเสริมการลงทนุ
ในเขตพัฒนา
เศรษฐกจิพิเศษ 
(SEZ)

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ (SEZ) ทีม่ี
การทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS2.2 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ

BR0504026 การด าเนนิงาน
ทบทวนคุณสมบติั
หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขส าหรับ
การตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่
ชั่วคราวเปน็กรณี
พิเศษ (Smart 
Visa)

คุณสมบติัหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ส าหรับการตรวจลงตราประเภทคน
อยูช่ั่วคราวเปน็กรณีพิเศษ (Smart 
Visa) ทีม่ีการทบทวนแล้ว

ม.ค.- ธ.ค. 64  ไม่ใช้
งบประมาณ

ไม่ใช้
งบประมาณ

MS3.1 ด้านเศรษฐกจิ

ส านกังานตรวจคนเข้าเมือง BR0504027 การทบทวนการ
บงัคับใช้เอกสาร
ตรวจคนเข้าเมือง 
ตม.6 ส าหรับคน
ต่างด้าว

การยกเลิกการกรอกเอกสารเดิน
ทางเข้า - ออกประเทศ (ตม.๖) 
ส าหรับชาวต่างชาติ ไม่สามารถ
กระท าได้เนือ่งจากต้องผ่าน
กระบวนการแกไ้ขบทบญัญัติของ
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ซ่ึงต้อง
ใช้ระยะเวลานานในการแกไ้ข
กฎหมาย
สตม. จึงได้พิจารณาแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาโดยอยูร่ะหว่างพัฒนา
เปน็ application หรือ QR Code 
เพือ่ใช้ในการปฏบิติังานบนมือถือ 
Smart Phone (Thai 
Immigration Form TM 6) 
รวมถึงการพัฒนาระบบ One 
System

MS3.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504028 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกจิการค้า 
ระยะที ่4 
ประจ าปี
งบประมาณ 2564

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

แผ่นดิน)

MS1.3

ส านกังานนโยบายและ
ยทุธศาสตร์การค้า (กระทรวง
พาณิชย์)

BR0504029 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
เชิงลึกด้าน
เศรษฐกจิการค้า 
ระยะที ่5 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

ต.ค. 64 - ก.ค. 65        18,044,200 ขอรับจัดสรรในป ี
65

MS1.3

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิราย
ประเทศส่งออกส าคัญส าหรับ
ส านกังานพาณิชยใ์นต่างประเทศ 
(Policy Dashboard: Global 
Demand Dashboard) ระยะที ่1
(2) ระบบก ากบัและติดตาม
นโยบายด้านเศรษฐกจิการค้าระดับ
จังหวัด (Province Policy 
Dashboard) ระยะที ่2
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที ่2
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพือ่ใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ทีเ่ปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร

ผลผลิต : (1) ระบบก ากบัและ
ติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิราย
ประเทศส่งออกส าคัญ (Policy 
Dashboard: Global Demand 
Dashboard) ระยะที ่2
(2) ระบบก ากบัติดตามสถานการณ์
ค่าครองชีพประชาชน (Policy 
Dashboard: Cost of Living 
Analytics) ระยะที ่1
(3) เว็บไซต์ระบบบริการข้อมูล
เศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade 
Analytic E-Service : คิดค้า.com)
 ระยะที ่3
ผลลัพธ์ของโครงการ : (1) มีระบบ
บริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก
 (E-Service) ส าหรับผู้ประกอบการ
 เพือ่ใช้ในการติดตามและวางแผน
ธุรกจิการค้า (2) มี Policy 
Dashboard ทีเ่ปน็ Data Analytic
 สามารถคาดการณ์สถานการณ์ 
(Prediction) เตือนภยั (Early 
Warning) และระบบบริหาร
จัดการปญัหาส าหรับผู้บริหาร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0504Xxx)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงิน
งบประมาณ 

(บาท)

ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS n.n

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปอ้งกนัและ
ปราบปราม
การฟอกเงิน (ส านกังาน ปปง.)

BR0504030 โครงการแกไ้ข
เพิม่เติมปรับปรุง
บทบญัญัติ
กฎหมายที่
เกีย่วข้องให้
สอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล
ด้าน AML/CFT 
และสถานการณ์
ปจัจุบนั มีความ
เหมาะสม เปน็
ธรรม ไม่เปน็ภาระ
แกป่ระชาชนเกนิ
สมควร

1. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบบัที ่..)
 พ.ศ. .... 
2. ร่างพระราชบญัญัติปอ้งกนัและ
ปราบปรามการสนบัสนนุทาง
การเงินแกก่ารกอ่การร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานภุาพท าลาย
ล้างสูง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

ต.ค. 64 - ก.ย. 65   -   MS4.1



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1.กระทรวงแรงงาน

2.สภาหอการค้าไทย
3.สภาอุตสาหกรรม
4.กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.,สอศ.,สภาการศึกษา(สถาบนัคุณวุฒิวิชาชพี))

6 สป.อว. (สนผ. สมอ. สสอ. )

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษา
มาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบอาชพี ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ สังคม ชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและ
ท างาน ส าหรับภาคการผลิตและบริการอยา่งยัง่ยนื ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

** เพ่ือให้สอดคล้องกับห้วงเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแล้วเสร็จในเดอืนสุดท้ายของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแล้วเสร็จใน
ชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แล้วเสร็จ

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

5. 4 ทปอ. (ทีป่ระชมุอธิการบดแีห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทีป่ระชมุอธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภฏั (ทปอ.มรภ.) ทีป่ระชมุคณะกรรมการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล (ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) )

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เศรษฐกิจ

การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ BR0505
สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ทีักษะและความพร้อมเพ่ือเปน็พลังในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
1) ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและแรงงานทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของ
ตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาทุกแห่ง
2) ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill, Re Skill and New Skill) ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบการศึกษามาแล้วเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชพี
3) สร้างความร่วมมอืระหว่างภาครัฐ สังคมและชมุชน สถาบนัการศึกษา และเอกชนในการสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน (Education and Work 
Consortium) ส าหรับภาคการผลิตและบริการอยา่งเปน็ระบบและยัง่ยนื
4) สร้างระบบรองรับมาตรฐานการจ้างงาน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบตัร (Degree และ non degree) ในการสร้างผู้ประกอบการและ
แรงงานทีส่อดคล้องกับความตอ้งการของตลาดในอนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอาชี
วศึกทุกแห่ง

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

MS1
MS2
MS3
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

 สอศ. (สนบัสนนุ) BR0505001 โครงการผลิต
อาชีวะพันธุ์ใหม่ 
เพือ่สร้างก าลังคน
ทีม่ีสมรรถนะ 
ส าหรับ
อุตสาหกรรม 
NEW GROWTH 
ENGINE ตาม
นโยบายไทยแลนด์
 4.0 และการ
ปฏรูิปการ
อุดมศึกษาไทย

1. จ านวนนกัศึกษาระดับ ปวส. ที่
เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
สมรรถนะและทกัษะทีต่รงตาม
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ (2563 = 2,905 คน /
 2564 = 1,345 คน / 2565 = 
1,388 คน)
2. จ านวนผู้ส าเร็จหลักสูตร ปวส. ที่
เปน็อาชีวพันธุ์ใหม่มีความรู้และ
สมรรถนะตามหลักสูตรทีเ่ปน็สากล 
(2563 = 800 คน / 2564 = 852 
คน / 2565 = 1,308 คน)

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2561 -2565

       111,396,700 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

 สอศ. (สนบัสนนุ) BR0505002 โครงการขยาย
และยกระดับ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

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

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2558 -2567

        61,767,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS3/MS4

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505003 โครงการยกระดับ
ผลิตภาพและ
พัฒนาก าลังคน
เพือ่สร้าง
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม

8,200 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

28,347,700        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505004 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ท างาน
ในศตวรรษที ่21

6,363 คน 1 ต.ค. 63 -
30 ก.ย. 64

15,900,000        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน BR0505005 โครงการเสริม
สมรรถนะแรงงาน
ด้านเทคโนโลยี
รองรับการการ
ท างานในศตวรรษ
ที ่21

40,000 คน 1 ต.ค. 64 -
30 ก.ย. 65

136,400,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 ด้านเศรษฐกจิ  
หวัข้อที ่2

 หวัข้อยอ่ย 2.1
 เร่ืองที ่8

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ BR0505006 โครงการจัด
การศึกษาเพือ่เพิม่
สมรรถนะ 
Reskill-Upskill 
ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตใน
รูปแบบ
ประกาศนยีบตัร 
(Non Degree

ผลผลิตโครงการ 1) มีต้นแบบ
หลักสูตรบรูณาการทีต่อบสนอง
ความต้องการในระดับชาติ 2) 
ผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบ
ประกาศนยีบตัร (Non-degree) 
3) มีรายวิชาหรือชุดวิชาของ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์เพือ่
ตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หลากหลายมากขึ้น 
ผลลัพธ์โครงการ : ผู้เรียนคนในวัย
เรียน วัยท างาน กลุ่มเกษตร
กา้วหนา้และผู้สูงวัยสามารถน า
ความรู้ไปใช้ต่อยอดเพือ่การ
ประกอบอาชีพและมีรายได้

ตค.64-กย.65 
(ปงีบประมาณ 
2565) (ขอบเขต

ด้านปกีารศึกษาอยู่
ในช่วงภาคปลายปี
การศึกษา 2564 

และภาคต้นปี
การศึกษา 2565)

        70,800,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

M1/M2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

BR0505007 โครงการถ่ายทอด
ความรู้การสร้าง
หุน่ยนต์บริการ
เพือ่ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วและ
ปอ้งกนั Covid 19

นกัศึกษา ภาคอุตสาหกรรมหรือ
บคุคลทัว่ไปทีส่นใจได้พัฒนาทกัษะ
การสร้างหุน่ยนต์บริการเพือ่
ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว

ม.ค.- ต.ค 65             278,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

MS4.1

 -

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบรีุ

BR0505008 โครงการ
เสริมสร้างภาคี
เครือข่าย
การศึกษาและ
การท างาน 
(Education and 
Work 
Consortium)

1)	 โครงการเสริมสร้างภาคี
เครือข่ายการศึกษาและการท างาน 
(Education and Work 
Consortium)
2)	 ภาคีเครือข่ายการศึกษาและ
การท างานด้านนวัตกรรมการ
ออกแบบ
3) 	ภาคีเครือข่ายเพือ่ใช้ในการ
แลกเปล่ียนความรู้ชองครูและ
นกัเรียนอยา่งนอ้ย 1 เครือข่าย
4)	 ระบบแลกเปล่ียนข้อมูล เพือ่
การพัฒนามาตรฐานการเรียนการ
สอนระหว่างภาคี 1 ระบบ
5) 	ครูและนกัเรียนได้เข้าร่วม
กจิกรรมของเครือข่ายอยา่งนอ้ย 
200 คน

1.ต.ค. 64 - ธ.ค. 65         16,800,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS1,MS2,MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

BR0505009 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน 
เพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree
6. หลักสูตรระบบ
ไอโอทเีพือ่
อุตสาหกรรม 
(Industrial 
Internet of 
Things, IIOT)

ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
หรือระดับปริญญาตรี 
ทีท่ างานในโรงงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนกิส์ จ านวน 150 คน

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          9,000,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าพระนครเหนอื

BR0505010 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน 
เพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพ 
(Non-Degree)
7. หลักสูตรการ
พัฒนาระบบการ
เรียน การสอน
รูปแบบสะเต็ม
ศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาใน
สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา

- นกัศึกษาระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
หรืออิเล็กทรอนกิส์หรือทีเ่กีย่วข้อง 
รุ่นละ 30 คน จ านวน 3 รุ่น
- กลุ่มทีเ่กีย่วข้องในโครงการ
เพิม่เติมได้แก ่คณาจารย ์และ
บคุลากรสายสนบัสนนุของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกล้าพระนครเหนอืและบคุลากรใน
สายปฏบิติังานของสถาน
ประกอบการทีร่่วมโครงการ

มกราคม 2565 
ถึง 
ธันวาคม 2565

          5,400,000 ขอรับจัดสรรใน
ปงีบประมาณ 

2565

MS1
MS2
MS3
MS4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก

BR0505011 โครงการบรูณา
การการพัฒนา
บคุลากรตาม
รูปแบบ EEC 
Model Type A 
และ Type B คลัส
เตอร์หุน่ยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ
ส าหรับหลักสูตร 
Refinery 
Mechatronics

1. นกัเรียนในพืน้ทีเ่ขตอุตสาหกรรม
ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
ศึกษาต่อในหลักสูตร Refinery 
Mechatronics ตามรูปแบบ EEC 
Model Type A จ านวน 50 คน
ต่อป ี(ด าเนนิการต่อเนือ่งทกุปี)
2. บคุลากรในภาคอุตสาหกรรม 
เข้ารับการฝึกอบรมระยะส้ันตาม
รูปแบบ EEC Model Type B ใน
หลักสูตร Refinery Mechatronics
 จ านวน 400 คนต่อปี

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

        20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2
MS3
MS4

ยทุธศาสตร์ที ่2  
ยทุธศาสตร์ขีด

ความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกจิ และการ

กระจายรายได้
แผนแม่บท เขต
เศรษฐกจิพิเศษ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505012 โครงการพัฒนา
รูปแบบหลักสูตร
และการจัดการ
เรียนการสอน
แบบชุดการเรียนรู้
ยอ่ย (Modular 
Instruction) และ
ระบบคุณวุฒิฉบบั
ยอ่ย (Micro 
Credential) ใน
ระบบธนาคาร
หนว่ยกติดิจิทลั 
เพือ่พัฒนา
มาตรฐานอาชีพ
ตามกรอบคุณวุฒิ
แหง่ชาติ

1.หลักสูตรต้นแบบได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาและระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปน็แบบ
ชุดการเรียนรู้ยอ่ย (Modular 
Instruction) และระบบคุณวุฒิ
ฉบบัยอ่ย (Micro Credential) ใน
ระบบธนาคารหนว่ยกติดิจิทลั 
2. ได้หลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชา
ต้นแบบทีม่ีการเชื่อมโยงการพัฒนา
ทกัษะกบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน
และมาตรฐานอาชีพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติที่
สอดคล้องกบัความสามารถเฉพาะ
บคุคลและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

ตค.64-กย.65           4,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505013 โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศน์
นวัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมบคุลากร
ใหม้ีความ
เชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรม 
(University 
Industrial 
Linkage)

แพลตฟอร์ม การท างานร่วม
อุตสาหกรรมในหลายมิติ ไม่ว่าจะ
เปน็ การเรียนการสอน (หลักสูตร),
 อบรม Up skill, Re skill, การ
ท างานร่วมอุตสาหกรรมด้าน
งานวิจัยและนวัตกรรม (Talent 
mobility), การลงทนุร่วมเพือ่สร้าง
โรงเรียน-โรงงาน

มค.65-กค.65           2,816,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรีุ

BR0505014 การพัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญรุ่น
ใหม่ท างานร่วม
อุตสาหกรรมและ 
ส่งเสริมบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและ
สถาบนัวิจัยของ
ภาครัฐไป
ปฏบิติังานเพือ่
เพิม่ขีด
ความสามารถการ
แข่งขันใน
ภาคเอกชน 
(Talent Mobility)

อาจารยแ์ล นกัศึกษามี
ประสบการณ์และการเชื่อมโยงกบั
ภาคอุตสาหกรรมใหฝึ้กปฏบิติัจาก
โจทยท์ีม่าจากภาคอุตสาหกรรมที่
แทจ้ริง ฝึกการใช้ทัง้ Professional
 skill และ Soft skill

ตค.64-กย.65           8,205,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์

BR0505015 ตค.64-กย.65         82,915,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี

2565

MS2 แผนปฏรูิปประเทศ
ด้านเศรษฐกจิ

6.โครงการต่อ
ยอดการจัดต้ัง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพือ่
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพือ่กา้วสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ
 Up-skill, 
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลัเพือ่เปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะ
แหง่อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความ
พร้อมตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยปีจัจุบนัเพือ่ Up skill 
และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกบั
การควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปญัญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภยัทางอินเตอเนต็
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem 
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแกก่ารเข้ารับ
บริการทีศู่นยแ์ละวิเคราะหศั์กยภาพ
เปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบคุลาการสายอาชีวะใหเ้ปน็
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
(Innovative startups)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505016 ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ม.ค.-ก.ค. 64 MS2

6.โครงการต่อ
ยอดการจัดต้ัง
เครือข่ายศูนย์
ฝึกอบรมและ
ทดสอบเพือ่
ยกระดับพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
กลุ่มสายวิชาชีพ
เพือ่กา้วสู่
ผู้ประกอบการใน
ศตวรรษที ่21 และ
 Up-skill, 
Re-skill พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
สายวิชาชีพด้าน
ดิจิทลัเพือ่เปน็
แรงงานทีม่ีทกัษะ
แหง่อนาคต

1. บคุลากรสายอาชีวะ มีความ
พร้อมตรงกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
2. บคุลากรสามารถเชื่อมโยง
เทคโนโลยปีจัจุบนัเพือ่ Up skill 
และ Re skill  
3. บคุลากรสายอาชีวะมีความรู้
ด้านการใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) 
4. บคุลากรสายอาชีวะองค์ความรู้
ด้านการใช้การสร้างแบบจ าลอง
ทางคอมพิวเตอร์ 3 มิติเชื่อมต่อกบั
การควบคุมหุน่ยนต์และการเขียน
โค้ดควบคุมการท างาน 
5. บคุลากรสายอาชีวะและ
ผู้เข้าร่วมองค์ความรู้ด้านการ
ประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้วยปญัญาประดิษฐ์และการประ
ยกต์ใช้ระบบ RFID ระบบความ
ปลอดภยัทางอินเตอเนต็
6.สามารถพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายตามแนวคิด Ecosystem 
เชื่อมโยงข้อมูลสมาชิก Digital 
card ใหส้ะดวกแกก่ารเข้ารับ
บริการทีศู่นยแ์ละวิเคราะหศั์กยภาพ
เปน็รายบคุคลได้ 
7.สามารถพัฒนาศักยภาพและต่อ
ยอดบคุลาการสายอาชีวะใหเ้ปน็
ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม 
(Innovative startups)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
 2 S Curves 
ได้แก ่ด้าน
อุตสาหกรรมยาน
ยนต์สมัยใหม่ 
และอุตสาหกรรม
การแพทยค์รบ
วงจร โดยเนน้จัด
โครงการแบบ
ออนไลน ์
1) โครงการอบรม
ด้านภาษา 3 
ภาษา ภาษาจีน 
ภาษาอังกฤษ และ
 ภาษาญี่ปุน่ 
2) โครงการ
พัฒนาหลักสูตร 
non degree เพือ่
สร้างก าลังคนด้าน
ยานยนต์แหง่
อนาคต 1 
หลักสูตร 
3) โครงการด้าน
การแพทยแ์ละ
บริการสุขภาพ 2 
โครงการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ BR0505017 โครงการพัฒนา
ทกัษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม
ส าหรับบคุลากร
ด้านการทอ่งเทีย่ว 
เพือ่รองรับ
แผนปฏบิติัการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ทอ่งเทีย่วในเขต
พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

ออกแบบการพัฒนาทกัษะก าลังคน 
(Up Skill  Re Skill and New 
Skill )ส าหรับคนทีอ่อกจากระบบ
การศึกษามาแล้วเพือ่สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

ต.ค.64-ก.ย. 65           1,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยพะเยา BR0505018 โครงการพัฒนา
หลักสูตร
ประกาศนยีบตัร
และหลักสูตร
อบรมแบบ 
Non-Degree 
เพือ่พัฒนารองรับ
การพัฒนา
ศักยภาพคนใน
เขตภาคเหนอื

มีระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การจ้างงานในพืน้ทีภ่าคเหนอื ไม่
ต่ ากว่า 6 สายงาน

2563 -
ธันวาคม 2565

          7,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - 4

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม BR0505019 โครงการพัฒนา
ความรู้และทกัษะ
ภาษาอังกฤษ
ส าหรับมัคคุเทศน์
และชุมชนเพือ่
รองรับการ
ทอ่งเทีย่วเชิง
อุทยานธรณีและ
แหล่งซากดึกด า
บรรพ์

ต.ค 64- กย.65           3,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

MS3.1, MS3.3  

เปา้หมาย:
1. เพือ่อบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน ์ชุมชน นกัศึกษา และ
บคุคลทัว่ไป จ านวน 3 พืน้ทีห่ลัก
2. เพือ่ถ่ายทอดทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การการทอ่งเทีย่ว
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพือ่ขยายเครือข่ายกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่วแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่ง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอยา่งนอ้ยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนยก์ลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบนั
วิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วม
เปน็ต้นทนุในการจัดอบรมและ
ขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเทีย่วและ
บริการในพืน้ทีด่ าเนนิการเพิม่ขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการ
ทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิม่ขึ้น
4. หนว่ยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเทีย่วแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ทีย่อมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย:
1. เพือ่อบรมเชิงปฏบิติัการ
ภาคสนาม เสริมสร้างความรู้และ
ทกัษะการถ่ายทอดข้อมูลวิชาการ
เชิงการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์และอุทยานธรณี แก่
มัคคุเทศน ์ชุมชน นกัศึกษา และ
บคุคลทัว่ไป จ านวน 3 พืน้ทีห่ลัก
2. เพือ่ถ่ายทอดทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การการทอ่งเทีย่ว
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณี
3. เพือ่ขยายเครือข่ายกจิกรรมและ
ประชาสัมพันธ์การทอ่งเทีย่วแหล่ง
ซากดึกด าบรรพ์และอุทยานธรณี
ผลผลิต:
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และ
เข้าใจความส าคัญทางธรรมชาติ
และคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ
แหล่งซากดึกด าบรรพ์และอุทยาน
ธรณีเพือ่ส่งเสริมการทอ่งเทีย่ว 
พร้อมมีทกัษะการน าเสนอและ
สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อยา่ง
ถูกต้อง โดยจ านวนผู้เข้าอบรม
อยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบ
2. ผู้เข้าอบรมได้รับทกัษะพืน้ฐาน
ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร
ส าหรับการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึก
ด าบรรพ์และอุทยานธรณี โดย
จ านวนผู้เข้าอบรมอยา่งนอ้ยร้อยละ
 80 ผ่านการทดสอบ
3. ศูนยว์ิจัยและการศึกษาบรรพ
ชีวินวิทยา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปน็สถาบนั
ศูนยก์ลางการเครือข่ายการศึกษา 
การประชุมวิชาการ การจัดอบรม 
และการทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด า
บรรพ์ของประเทศไทย พร้อมการ
พัฒนาอุทยานธรณี โดยอาศัยภาคี
เครือข่ายปจัจุบนัทัง้ภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น กรม
ทรัพยากรธรณี UNESCO สภาบนั
วิจัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ร่วม
เปน็ต้นทนุในการจัดอบรมและ
ขยายเครือข่าย
ผลลัพธ:์
1. รายได้จากการทอ่งเทีย่วและ
บริการในพืน้ทีด่ าเนนิการเพิม่ขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ภายใน 1 ป ีหลังการ
จัดโครงการ
2. ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลางการ
ทอ่งเทีย่วแหล่งซากดึกด าบรรพ์
และอุทยานธรณีแหง่ส าคัญของ
เอเชีย
3. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้
และทกัษะไปต่อยอดและสามารถ
สร้างรายได้เพิม่ขึ้น
4. หนว่ยงานภาคีเครือข่ายด้าน
การศึกษา การทอ่งเทีย่วแหล่งซาก
ดึกด าบรรพ์ และอุทยานธรณีของ
ประเทศไทยมีความเข้มแข็งและ
เปน็ทีย่อมรับตามมาตรฐานสากล 
(UNESCO)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร BR0505020 โครงการการ
พัฒนารายวิชา
เศรษฐกจิ
หมุนเวียน 
(Circular 
Economy) และ
หลักการคิดเชิง
ออกแบบ (Desing
 Thinking) เพือ่
การขับเคล่ือน
ทอ้งถิ่นอยา่งยัง่ยนื

สร้างและพัฒนาก าลังคนทีม่ีทกัษะ
และความพร้อมเพือ่เปน็พลังใน
การขับเคล่ือนเศรษฐกจิ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             222,700 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1 -

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ BR0505021 UP Skill-การ
พัฒนาหลักสูตร
เพือ่เพิม่ทกัษะ
ด้านการทอ่งเทีย่ว
เชิงส่งเสริม
สุขภาพส าหรับ
สังคมสูงวัย 
(Wellness 
Tourism for 
Senior Society)

โดยการอบรม เพือ่สร้าง
ผู้ประกอบการ หรือ ผู้จัดการ "การ
ทอ่งเทีย่วเชิงส่งเสริมสุขภาพ
ส าหรับสังคมสูงวัย" สามารถ
บริหารจัดการการทอ่งเทีย่วฯ 
ทรัพยากรแหล่งใหบ้ริการ 
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง จัดโปรแกรม
การทอ่งเทีย่วฯ สร้างเครือข่าย 
พัฒนา Platform และท า 
Marketting

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

          4,600,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณ ป ี

2565

MS2

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505022 การยกระดับเพือ่
ความเปน็ผู้น า
อาเซียนด้าน
การศึกษาและวิจัย
เพือ่การทอ่งเทีย่ว
 
มหาวิทยาลัยสงขล
านครินทร์ 
Leveraging PSU 
Tourism 
Education and 
Research to 
Lead ASEAN

1) การเพิม่ผลิตภาพ 
(Productivity) ของบคุลากรใน
อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 2) การ
เพิม่ขึ้นของบคุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่วมูลค่าสูง เช่น การ
ทอ่งเทีย่วสุขภาพ การทอ่งเทีย่วฮา
ลาล การทอ่งเทีย่วสูงวัย 3) การ
เพิม่ขึ้นของขีดความสามารถและ
สมรรถนะของนกัวิจัยด้านการ
ทอ่งเทีย่ว 4) การเพิม่ขึ้นศักยภาพ
การแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ของการทอ่งเทีย่ว
มูลค่าสูงของประเทศ

2565-2567         85,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ BR0505023 Up Skill โดยการ
อบรมความรู้ การ
พัฒนาเกษตรกรสู่
ผู้ประกอบการยคุ
ใหม่ ใหม้ีทกัษะ
ความรู้ในการใช้ 
Smart Digital 
เพือ่การวาง
แผนการ ผลิตและ
การเข้าถึงตลาดทัง้
ในและต่างประเทศ

อบรม/ฝึกทกัษะ
วิชาชีพจ านวน 100
 คน (จ านวน 2 
ศูนย-์ ศูนยภ์าคใต้
ตอนล่าง ภายใต้
การดูแลของม.
สงขลานครินทร์) 
ระหว่าง ต.ค. 64 -
 ส.ค. 65

        16,610,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต BR0505024  ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 (ต้ังแต่ 
เดือนตุลาคม 64 
ถึง เดือน กนัยายน
 65)

        74,500,700 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2เปา้หมาย :
เพือ่เพิม่สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการทอ่งเทีย่วต่อ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศและ 
อันดับขีดความสามารถทางการ
แข่งขันด้านการทอ่งเทีย่วของ
ประเทศไทย โดย Travel &  
Tourism Competitiveness 
Index (TTCI) ดีขึ้น
ผลผลิต :
การฝึกอบรมทฤษฎ ีทกัษะ และ
ทศันคติเพือ่การบริการระดับสากล 
เตรียมพร้อมและพัฒนาคุณสมบติั
ทีจ่ าเปน็ต่อการปฏบิติังานบนเรือ
ส าราญ ใหแ้กบ่คุลากรด้านการ
ทอ่งเทีย่ว ไม่นอ้ยกว่า 800 คน  
และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถผ่านการ
ประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80
ผลลัพธ์ :
บคุลากรด้านการทอ่งเทีย่วมีความรู้
 ทกัษะ และทศันคติ ส าหรับการ
ใหบ้ริการบนเรือส าราญส าหรับ
นกัทอ่งเทีย่วและการบริการ
ศักยภาพสูงทางน้ า

โครงการ : ผลิต
บคุลากรใหบ้ริการ
บนเรือส าราญ
ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บริการศักยภาพ
สูงทางน้ า
การด าเนนิงาน :
1. จัดท าหลักสูตร
ฝึกอบรม เอกสาร
การอบรม และส่ือ
ประชาสัมพันธ์
2. จัดอบรม
โครงการผลิต
บคุลากรใหบ้ริการ
บนเรือส าราญ
ส าหรับการ
ทอ่งเทีย่วและการ
บริการศักยภาพ
สูงทางน้ า 
3. ประเมินผลการ
ฝึกอบรม พร้อม
สรุปข้อมูลการ
ฝึกอบรม
4. ประชุมเพือ่
สรุปผลการ
ด าเนนิงานและ
ปรับปรุงแผนการ
ด าเนนิงานค่าใช้
สอย

โดยการอบรม/ฝึกทกัษะวิชาชีพจริง
ในสถานประกอบการ เพือ่สร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่  ทีม่ี
ทกัษะ
- การจัดการชีวิต การบริหารเวลา 
 และการบริหารจัดการการเงิน  
- การด ารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์
ปจัจุบนั
-  การท าการเกษตรโดยยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง,  การ
บริหารจัดการทรัพยากรภายใต้หลัก
 BCG Model,  การใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยทีางการเกษตร,  
การจัดการการผลิตและผลผลิต,  
การแปรรูป  และการวางแผนและ
การจัดการตลาดผลผลิตเกษตร 
(Off line / Online)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505025 โครงการพัฒนา
ระบบการเทยีบ
โอนประสบการณ์
การท างานเพือ่
การรับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ

2,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,850,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505026 โครงการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ก าลังคนและ
ชุมชนทอ้งถิ่นด้วย
มาตรฐานอาชีพ

2,500 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

54,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505027 โครงการสร้าง
โอกาสในการ
พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้ประกอบ
อาชีพ

35,000 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

72,500,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505028 โครงการจัดท าชุด
ฝึกอบรมและส่ือ
การเรียนรู้
ออนไลนต์าม
มาตรฐานอาชีพ
เพือ่พัฒนา
สมรรถนะของ
บคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพใน
การเข้าสู่ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพ

75 ชุดฝึกอบรม 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

9,601,000          เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505029 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ของประเทศด้วย
ระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพ

70 อาชีพ 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

18,456,500        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)BR0505030 โครงการ
เสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังคน
ด้วยระบบคุณวุฒิ
วิชาชีพสู่ภมูิภาค

2,100 คน 1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

69,594,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 MS 2  
และ MS 3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505031 โครงการส่งเสริม
ความร่วมมือ
พันธมิตรทาง
ธุรกจิและพัฒนา
ทกัษะการ
วิเคราะหอ์นาคต
เชิงยทุธศาสตร์
การตลาดส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
SMEs ในหว่งโซ่
อุปทานด้านการ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพ และความ
งาม ในเขตคลัสเต
อร์กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน

 - แผนการตลาดส าหรับผลิตภณัฑ์
ทอ่งเทีย่วและบริการด้านการ
ทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพทีส่อดคล้อง
กบัความต้องการของกลุ่ม
นกัทอ่งเทีย่วสูงอาย ุได้แก ่กลุ่ม 
Millennials (generation y), 
active aging (อายมุากกว่า 50 ป)ี
 และ retirement (อายมุากกว่า 
65 ป)ี
 - จัดการอบรมใหค้วามรู้ใน
ผู้ประกอบการธุรกจิทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพและความงามกลุ่มเปา้หมาย
เฉพาะ จ านวน 300 ราย ในพืน้ที่
จังหวัดศักยภาพน าร่อง

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

          2,900,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3 + MS2  -

สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์

BR0505032 โครงการการ
พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพของ
บคุลากรส าหรับ
การทอ่งเทีย่วเชิง
สุขภาพในทอ้งถิ่น

 - มาตรฐานวิชาชีพของบคุลากร
การทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพเพือ่
ยกระดับศักยภาพของบคุลากรและ
เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพใน
ทอ้งถิ่น
 - แนวทางการพัฒนาก าลังคนใน
ภาคการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพด้วย
มาตรฐานความรู้และ
ประสบการณ์ มาตรฐานปฏบิติังาน
 และมาตรฐานการปฏบิติัตน

1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

          3,348,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4  -

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505033 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่ 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

1,086,779,300    โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505034 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่ 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

1,759,871,800    เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505035 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่
เพือ่รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2564

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2564

55,925,000        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505036 โครงการผลิต
บณัฑิตพันธุ์ใหม่
เพือ่รองรับการ
พัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก EEC 
ประจ าป ี2565

จ านวนก าลังคนในสถาน
ประกอบการทีเ่พิม่พูนสมรรถนะ
และผู้ทีต้่องการเรียนรู้สมรรถนะ
และทกัษะเพิม่เติม
2) จ านวนนกัศึกษาบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีม่ีศักยภาพ มีสมรรถนะและ
ทกัษะทีส่ามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรม
3) ความพึงพอใจของ
ภาคอุตสาหกรรมทีรั่บบณัฑิตพันธุ์
ใหม่ทีส่ าเร็จการศึกษาและก าลังคน
ในสถานประกอบการทีเ่พิม่พูน
สมรรถนะเข้าไปท างาน

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

127,250,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1/MS2/MS3

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR0505037 โครงการพัฒนา
ทกัษะก าลังคน
ของประเทศ

1) บณัฑิตและแรงงานได้รับการ
พัฒนาทกัษะทีต่รงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคบริการ
2) สถาบนัอุดมศึกษามีหลักสูตร
ประกาศนยีบตัรต้นแบบในการ
พัฒนาทกัษะทีเ่กดิจากความ
ร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ และ
สถาบนัอุดมศึกษา

ปงีบประมาณ พ.ศ.
 2565

950,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

หนว่ยงานทีร่่วมโครงการ
มหาวิทยาลัเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ
จอมเกล้าธนบรีุ
มหาวิทยาลัยบรูพา
มหาวิทยาลัยขอนแกน่
ผู้ประกอบการธุรกจิส่ือสาร
โทรคมนาคม เช่น AIS, True, 
DTAC

BR0505038 1 ตุลาคม 2564 - 
30 กนัยายน 2565

    1,300,000,000 ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS1, MS2, 
MS3

 -กลุ่มเปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเปา้หมาย 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกจิบริการ (ธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 
4.0 (Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกจิเกษตรอาหาร (Smart 
Farmer)
4.กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
 (Cloud Programming)
ผลลัพธ์
- บคุลากรใน SMEs และ Startup 
จ านวน 50,000 คน ได้รับการ 
Reskill/Upskill/New Skills 
ปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิดิจิทลัและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกจิมดิจิทลั
- โครงการธุรกจิ (ด้านการขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ หว่ง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ทีส่ามารถน าขึ้นใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 
โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs
 ธุรกจิต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เนต็ Virtual Cluster 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10  แพลตฟอร์ม 
 และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธุรกจิ
ออนไลนต่์อเชื่อมกบัระบบนเิวศ
ดิจิทลับนอินเทอร์เนต็ สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เนต็ (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน 
และนานาชาติ บนอินเทอร์เนต็ใน
การฟืน้ตัวทางเศรษฐกจิหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร Cloud Computing
 ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รวดเร็วและต้นทนุค่าใช้จ่ายต่ า
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติบนอินเทอร์เนต็
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เนต็ส าหรับ SMEs ธุรกจิ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ใน
การท าธุรกจิในระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็ เกดิเปน็คลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพือ่สร้าง
นวัตกรรม

โครงการยกระดับ 
SMEs ไทยสู่
เศรษฐกจิดิจิทลั
ด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพือ่ยกระดับ
ทกัษะดิจิทลัคร้ัง
ใหญ่ ใหก้บั SMEs
 และ Startup 
(Reskill/Upskill/N
ewskill)
ปรับเปล่ียนเปน็
ธุรกจิดิจิทลั 
เพียงพอใหม้ี
ความสามารถใน
การแขงขันใน
เศรษฐกจิและ
สังคมดิจิทลัระดับ
นานาชาติ
- เพือ่พัฒนาช่วย 
SMEs มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบกา
รณ ในการ
ประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร
ค านวณกลุมเมฆ 
(Cloud 
Computing) 
ตามหลัก
เศรษฐกจิแบง่ปน็ 
ทัง้ Marketing 
4.0, Industry 
4.0, Smart Food
 and Farming 
และ Cloud 
Computing 
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด 
การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ 
หว่งโซ่อุปทาน 
และบริการหลัง
การขาย
- เพือ่พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล ส าหรับ 
SMEs ธุรกจิ
ออนไลนต่์าง ๆ 
และซอฟต์แวร์
ประยกุต์ เปน็กลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เนต็ 
(Virtual Cluster) 
ในการท าธุรกจิใน
ระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กลุ่มเปา้หมาย 
SMEs และ Startup จ านวน 
50,000 คน ใน 4 กลุ่มเปา้หมาย 
ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มธุรกจิบริการ (ธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว โรงแรม)
2.กลุ่มภาคอตสาหกรรมการผลิต 
4.0 (Industrial 4.0)
3.กลุ่มธุรกจิเกษตรอาหาร (Smart 
Farmer)
4.กลุ่มธุรกจิอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์
 (Cloud Programming)
ผลลัพธ์
- บคุลากรใน SMEs และ Startup 
จ านวน 50,000 คน ได้รับการ 
Reskill/Upskill/New Skills 
ปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิดิจิทลัและ
สามารถแข่งขันในเศรษฐกจิมดิจิทลั
- โครงการธุรกจิ (ด้านการขาย 
การตลาด การบริหารจัดการ หว่ง
โซ่อุปทาน โลจีสติกส์ และบริการ
หลังการขาย) ทีส่ามารถน าขึ้นใน
ระบบ Cloud จ านวน 2,000 
โครงการ 
- แพลตฟอร์มดิจิตอลส าหรับ SMEs
 ธุรกจิต่างๆ/คลัสเตอร์กลุ่มแข่งขัน
บนอินเทอร์เนต็ Virtual Cluster 
จ านวนไม่ต่ ากว่า 10  แพลตฟอร์ม 
 และซอฟต์แวร์ รองรับ SMEs 
2,500 ราย ในการท าธุรกจิ
ออนไลนต่์อเชื่อมกบัระบบนเิวศ
ดิจิทลับนอินเทอร์เนต็ สามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงผ่าน
อินเทอร์เนต็ (Peer to Peer)
'ผลสัมฤทธิ์
 - SMEs ไทยปรับเปล่ียนเปน็ธุรกจิ
ดิจิทลั มีความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดไทย อาเซียน จีน 
และนานาชาติ บนอินเทอร์เนต็ใน
การฟืน้ตัวทางเศรษฐกจิหลังวิกฤติ
โควิด-19
- SMEs ไทยมีความรู้ ทกัษะ 
ประสบการณ์ ในการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร Cloud Computing
 ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
รวดเร็วและต้นทนุค่าใช้จ่ายต่ า
สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติบนอินเทอร์เนต็
- ประเทศไทยมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล/กลุ่มแข่งขัน SMEs บน
อินเทอร์เนต็ส าหรับ SMEs ธุรกจิ
ต่างๆและซอฟต์แวร์ประยกุต์ ใน
การท าธุรกจิในระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็ เกดิเปน็คลัสเต
อร์กลุ่มแข่งขันร่วมกบัหนว่ยงาน
ภาครัฐและการศึกษาเพือ่สร้าง
นวัตกรรม

โครงการยกระดับ 
SMEs ไทยสู่
เศรษฐกจิดิจิทลั
ด้วยคลาวด์
เทคโนโลยี
วัตถุประสงค์
- เพือ่ยกระดับ
ทกัษะดิจิทลัคร้ัง
ใหญ่ ใหก้บั SMEs
 และ Startup 
(Reskill/Upskill/N
ewskill)
ปรับเปล่ียนเปน็
ธุรกจิดิจิทลั 
เพียงพอใหม้ี
ความสามารถใน
การแขงขันใน
เศรษฐกจิและ
สังคมดิจิทลัระดับ
นานาชาติ
- เพือ่พัฒนาช่วย 
SMEs มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบกา
รณ ในการ
ประยกุต์ใช้
เทคโนโลยกีาร
ค านวณกลุมเมฆ 
(Cloud 
Computing) 
ตามหลัก
เศรษฐกจิแบง่ปน็ 
ทัง้ Marketing 
4.0, Industry 
4.0, Smart Food
 and Farming 
และ Cloud 
Computing 
สามารถลด
ค่าใช้จ่ายในการ
ขาย การตลาด 
การบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ 
หว่งโซ่อุปทาน 
และบริการหลัง
การขาย
- เพือ่พัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิตอล ส าหรับ 
SMEs ธุรกจิ
ออนไลนต่์าง ๆ 
และซอฟต์แวร์
ประยกุต์ เปน็กลุ่ม
แข่งขันบน
อินเทอร์เนต็ 
(Virtual Cluster) 
ในการท าธุรกจิใน
ระบบนเิวศดิจิทลั
บนอินเทอร์เนต็



 
 
 
 
 
 

6 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 



6. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 BR0601 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 1. ทรัพยากรป่าไม้และท่ีดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง

2. บริหารจัดการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

3. พ้ืนท่ีเป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

4. ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ

 BR0602 การบริหารจัดการเขตทางทะเล และชายฝ่ังรายจังหวัด 1. มีร่างแผนท่ีเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล

2. การจัดท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝ่ัง

3. บรรจุเร่ืองเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังในหลักสูตรการศึกษา

 BR0603 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขต

ชลประทาน

1. เลือกพ้ืนท่ีน าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถ่ิน เพ่ิมศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพ่ือให้ชุมชนมีเคร่ืองมือ และ

ข้อมูลในการวิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพ้ืนท่ีตนสร้างความเข้าใจเร่ืองต้นทุนน้ าและการใช้อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการ

เป็นผู้ใช้น้ า และมีระบบพ่ีเล้ียงท่ีช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม    

2. แต่งต้ังคณะท างานในพ้ืนท่ี เพ่ือร่วมกันด าเนินการขับเคล่ือนก าหนดแผนงานการปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอก

เขตชลประทาน    

3. ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริบริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิม

ความม่ันคงด้านน้ า ท้ังน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าด้วยวนเกษตร เกิดผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบ

ผสมผสาน รวมท้ังบริหารจัดการความเส่ียง (Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะฝนแล้ง ฝนตกหนัก 

และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน    

4. ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง น าไปสู่การสร้าง

เครือข่ายการบริหารจัดการน้ าร่วมกับพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟ้ืนฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบในพ้ืนท่ีเหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่าง

เก็บน้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

 BR0604 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขต

ควบคุมมลพิษมาบตาพุด

1. จัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศ

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนทีป่่าไม้ให้ไดต้ามเป้าหมาย

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมป่าไม้  -  องค์การสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์

 - กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์่า และพันธุ์พืช  -  ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

 - กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง *- ส านักงานการปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม

 - กรมทรัพยากรน้ า *- กรมทีด่นิ

 - ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 - กรมทรัพยากรทางธรณี  - กรมธนารักษ์

 - องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  - กรมสรรพากร

 - องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

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

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

พืน้ทีป่่าไมถ้กูบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0601
1. หยดุยัง้และป้องกันการท าลายทรัพยากรป่าไม้ในทีด่นิป่าไม้ของรัฐทุกรูปแบบอยา่งมีประสทิธิภาพ
2. ป่าอนุรักษ์ ป่าเศรษฐกิจ ป่าชมุชน และพ้ืนทีส่เีขยีวในเขตเมืองและชมุชนมีจ านวนเพ่ิมขึน้
3. จดัระเบียบและแก้ไขปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกับการครอบครองหรือใชป้ระโยชน์ทีด่นิป่าไม้ของรัฐทุกประเภทอยา่งเหมาะสม
และเป็นธรรม
4. อุตสาหกรรมทีใ่ชผ้ลติผลจากป่าไม้และสมุนไพรและการบริการของระบบนิเวศป่าไม้มีอัตราการขยายตวัเพ่ิมขึน้อยา่งเหมาะสม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

 - กระทรวงการคลงั  (ส านักงานเศรษฐกิจการคลงัและกรมศุลกากร)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ทรัพยากรป่าไม้และทีด่นิป่าไม้ของรัฐ ไดร้ับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พืน้ทีป่่าไมเ้พิม่ขึน้ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
บริหารจดัการพ้ืนทีป่าไม้ให้มีประสทิธิภาพเพ่ิมขึน้ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

 พืน้ทีป่่าไมไ่ด้รับการจดัการอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

พ้ืนทีเ่ป้าหมายไดร้ับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ป่าชุมชนได้รับการส่งเสริมและบริหารจดัการโดยการมส่ีวนร่วม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ป่าอนุรักษ์ได้รับการฟืน้ฟูดูแลอยา่งเหมาะสม ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพิม่และพัฒนาป่าเศรษฐกจิ และพืน้ทีสี่เขยีว ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ใชป้ระโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชงิเศรษฐกิจ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

ผลิตผลและบริการของระบบนิเวศป่าไมเ้พิม่ขึน้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66

มกีลไล/เคร่ืองมอืทีเ่อือ้ต่อการสนับสนุนอตุสหากรรมทีใ่ช้ผลิตผลจากระบบนิเวศป่าไม้ ม.ค. 64 - ต.ค. 66
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

MS3,4 MS1,2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X01 โครงการป้องกนั
รักษาป่า พัฒนา
และเพิม่พืน้ทีสี่
เขยีว
 - ป้องกนัรักษาป่า
 พัฒนา และเพิม่
พืน้ทีสี่เขยีว

1) ป้องกนัรักษาป่า จ านวน 
100,000 ไร่
2) สร้างป่าสร้างรายได้ จ านวน 
15,000 ไร่
3) ปลูกป่าทัว่ไปตามมาตรา 25 
จ านวน 1,770 ไร่
4) ปลูกป่าเศรษฐกจิในพืน้ทีป่่า
เอกชน จ านวน 10,000 ไร่
5) จดัต้ังป่าชุมชน 300 ป่าชุมชน
6) จดัท าแผนการจดัการแบ่งเขต
บริเวณการใช้ประโยชน์พืน้ทีป่่า
ชุมชน 6,000 ป่าชุมชน
7) จดัท าแนวกนัไฟในพืน้ทีเ่ขตป่า
สงวนแหง่ชาติ 10,000 กโิลเมตร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 1,170,251,100

 2,944,836,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1
MS3

1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X02 กจิกรรมศูนย์
ขอ้มลูและเตือน
ภยัพิบัติในพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์

มฐีานขอ้มลูสถานภาพทรัพยากร
ป่าไมใ้กล้เวลาจริง (Near real 
time) และมกีารใช้ประโยชน์
ฐานขอ้มลู สถานภาพทรัพยากรป่า
ไมฯ้ ในการก ากบัดูแลพืน้ที่
ป่าไมไ้มใ่หม้กีารบุกรุกท าลายอยา่ง
มปีระสิทธิภาพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 6,105,100

57,515,500

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1 1.3.2

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X03 โครงการปฏรูิป
ระบบ
ลาดตระเวนพืน้ที่
อนุรักษ์ตาม
มาตรฐานระบบ
ลาดตระเวนเชิง
คุณภาพ (Smart 
Patrol System)

พัฒนาและขยายผลระบบ
ลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART 
Patrol) ทุกกลุ่มป่าอนุรักษ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 195,460,700

267,698,800

 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS1 1.3.3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X04 โครงการรักษา
ความมัน่คงของ
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
 - กจิกรรมป้องกนั
ไมพ้ะยงูและไมม้ค่ีา

พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ทีม่ไีมพ้ะยงูและไม้
มค่ีา จ านวน 38 พืน้ที ่ได้รับการ
คุ้มครองป้องกนัอยา่งเขม้ขน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 120,937,200

215,198,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ังงบ
ประมาณในปี 65

MS1 1.3.3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X05 โครงการรักษา
ความมัน่คงของ
ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กจิกรรมป้องกนั
รักษาป่าแบบ
บูรณาการ

หน่วยงานได้รับการจดัต้ังเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการคุ้มครองพืน้ที่
ป่าอนุรักษ์ จ านวน 15 หน่วย 25 
จดุ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 308,103,100

1,782,965,800

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1 1.3.3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X06 โครงการพัฒนา
และขยายผลพืน้ที่
กนัชนรอบเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า

1) ส่งเสริมเล้ียงวัวในพืน้ทีจ่ ากดั
รอบป่าภเูขยีว
2) ส่งเสริมปลูกผักหวานเพือ่ลด
การพึง่พิงป่ารอบป่าภเูขยีว
3) ขยายผลไปยงัพืน้ทีป่่าอนุรักษ์อืน่

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      272,915,200  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS1 1.3.4

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X07 โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
อนุรักษ์ ฟืน้ฟู 
และป้องกนั
ทรัพยากรป่าชาย
เลน

อตัราการลดลงของพืน้ทีป่่าไมแ้ละ
การท าลายทรัพยากรป่าไมไ้ม่
มากกว่าปีกอ่นหน้าและมแีนวโน้ม
ลดลง

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        37,952,100 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS1 1.3.3

ส านักงานพัฒนาเศรษฐกจิจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

BR0601X08 โครงการส่งเสริม
การสร้างการ
เติบโตอยา่งยัง่ยนื
จากความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ

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

MS1
MS3 MS4

*- จดัท าขอ้เสนอ
แนวทาง การ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ BD ใน
พืน้ทีก่รรมสิทธิ์ 
Privately 
Protected Areas
 (PPA) และ 
Private-Land 
Conservation 
Areas (PLCA)

จ านวนพืน้ทีสี่เขยีวนอกเขตอนุรักษ์
 5,000 ไร่

*- การส ารวจ
ขอ้มลูและแปรค่า
ความสมบูรณ์ของ
พืน้ทีสี่เขยีวนอก
เขตอนุรักษ์ 
(ชุมชนไมม้ค่ีา-ป่า
ครอบครัว)

ขอ้มลูความสมบูรณ์ของพืน้ทีสี่
เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ (ชุมชนไมม้ี
ค่า-ป่าครอบ ครัว) 8 แปลง

*- การขยาย
เครือขา่ยและการ
บริหารเครือขา่ย
พืน้ทีสี่เขยีวนอก
เขตอนุรักษ์

เครือขา่ยและการบริหารเครือขา่ย
พืน้ทีสี่เขยีวนอกเขตอนุรักษ์ 4 ภมูิ
นิเวศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมป่าไม้ BR0601X09 โครงการบริหาร
จดัการทีดิ่นป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม
- บริหารจดัการ
ทีดิ่น
ป่าไมอ้ยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม

1) จดัท าการส ารวจพืน้ทีป่่าไมถ้าวร
 80,880 ไร่
2) จดัหาทีดิ่นท ากนิใหชุ้มชน 
200,000 ไร่
3) จดัระเบียบเพือ่การจดัหาทีดิ่น
ท ากนิใหชุ้มชน 200,000 ไร่
4) จดัทีดิ่นท ากนิและตรวจสอบ
ติดตามหรือสนับสนุนการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น 100,000 ไร่
5) หมูบ่้านได้รับการจดัท าแผน
จดัการทีดิ่นป่าไมร้ะดับพืน้ที ่800 
หมูบ่้าน
6) ร่างกฎกระทรวงทีผ่่านการ
ประชาพิจารณ์ 34 ป่า

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 193,658,400 

 773,551,100

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS2 1.6.1
1.6.2
1.6.3

กรมป่าไม้ BR0601X10 โครงการบริหาร
จดัการทีดิ่นป่าไม้
อยา่งเป็น
ระบบและเป็น
ธรรม
- โครงการจา้ง
ส ารวจการ
ครอบครองทีดิ่น
ป่าสงวนแหง่ชาติ 
ตามมาตรการ
แกไ้ขปัญหา
ของ คทช. 

1. ด าเนินการจา้งลูกจา้งผู้ช่วย
ปฏบิัติงานเจา้หน้าทีป่่าไมใ้นการ
ส ารวจการครอบครองทิน่ป่าสงวน
แหง่ชาติในระดับหมูบ่้าน ตาม
มาตรการแกไ้ขปัญหาของ คทช. 
จ านวน 8,000 หมูบ่้าน (จา้งงาน 
4,800 คน)
2. ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภค
ภาคครัวเรือน โดยการจา้งงานให้
เกดิรายได้แกป่ระชาชนในท้องถิน่ที่
ได้รับผลกระทบจากสถานการณื
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 283,281,300      โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X11 โครงการติดตาม
ตรวจสอบการ
ปฏบิัติตามเง่ือนไข
การอนุญาตและ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดิ่น

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค 63 - ก.ย. 64 252,500            โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.2

กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

BR0601X12 โครงการ
ตรวจสอบแปลง
ทีดิ่น เพือ่
ด าเนินการจดัทีดิ่น
ใหชุ้มชน และการ
บริหารด้านการ
อนุญาติในพืน้ที่
ป่าชายเลน

ติดตามตรวจสอบการปฏบิัติตาม
เง่ือนไขการอนุญาตและตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าชายเลน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 13,427,300        โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2 1.6.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทีดิ่น BR0601X13 โครงการบริหาร
จดัการการใช้
ประโยชน์ในทีดิ่น
สาธารณประโยชน์
ทีม่กีารบุกรุกเพือ่
ขจดัความยากจน
และพัมนาชนบท 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564

1) สามารถด าเนินการรังวัดวางผัง
เขตการครอบครองทีดิ่น
สาธารณประโยชน์ จ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน 
2) สามารถจดัท าสาธารณูปโภคขัน้
พืน้ฐานตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีใ่ห้
ประชาชนได้รับความสะดวก
เพิม่ขึน้ในการคมนาคมและขนส่ง
ผลิตผลออกจากพืน้ทีต่ลอดจนเป็น
แหล่งน้ าในการอปุโภค บริโภค 
โดยกอ่สร้างถนนลูกรังรวม 84.10 
กโิลเมตร และสระน้ า 44,946 
ลูกบาศกเ์มตร

พ.ย. 63 - ก.ย. 64        55,389,500  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS2
MS3

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X14 โครงการฟืน้ฟู
พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ 
(ลุ่มน้ า) ระยะที ่1 

ปลูกป่าฟืน้ฟูป่าต้นน้ าทีเ่ส่ือมโทรม
ในพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ เพือ่เพิม่พืน้ทีป่่า
ไมใ้หไ้ด้ ร้อยละ 40 ของพืน้ที่
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 70,200,000

117,000,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3 1.4.1

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X15  - กจิกรรมแกไ้ข
ปัญหาทีดิ่นใน
พืน้ทีอ่นุรักษ์

จดัระเบียบและแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้เกีย่วกบัการครอบครองหรือ
ใช้ประโยชน์ทีดิ่นป่าไมข้องรัฐทุก
ประเภทอยา่งเหมาะสมและเป็น
ธรรม
เป้าหมายปี 2564 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จดัการพืน้ที ่จ านวน 1,000,000 ไร่
- การรังวัดและจดัท าเคร่ืองหมาย
แนวเขตบริหารเพือ่การอนุรักษ์ 
จ านวน 13,000 กโิลเมตร
เป้าหมาย ปี 2565 
- การตรวจสอบและการบริหาร
จดัการพืน้ที ่จ านวน 3,273,726 ไร่

ต.ค. 63 -ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 174,837,300

265,353,300

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS2 1.6.2

กรมอทุยานแหง่ชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช

BR0601X16  - กจิกรรมฟืน้ฟู
พืน้ทีป่่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพ

ปลูกป่าฟืน้ฟูพืน้ทีป่่าอนุรักษ์ที่
เส่ือมสภาพโดยปลูกป่าฟืน้ฟู
โครงสร้างระบบนิเวศต้นน้ า ปลูก
ป่าไมใ้ช้สอยและปลูกป่าเลียนแบบ
ธรรมชาติ เป้าหมายปี 2564 
จ านวน 10,700 ไร่ 

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 216,956,100

1,045,886,000

 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 2565

MS3 1.4.1

องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ BR0601X17 ส่งเสริมการปลูกป่าในพืน้ทีข่อง
เกษตรกร ทัง้ในทีดิ่นกรรมสิทธิ์-
สิทธิครอบครองทัว่ไป เป้าหมาย
ส่งเสริมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จ านวน 16,000 ไร่

ต.ค. 63 - ก.ย. 64        77,747,800  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3.3
MS4

1.4.2

และเป้าหมายส่งเสริมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
20,375 ไร่

ต.ค. 64 - ก.ย. 65        87,735,700  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

โครงการส่งเสริม
ปลูกไมเ้ศรษฐกจิ
สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมอยา่ง
ยัง่ยนื
- กจิกรรมส่งเสริม
เกษตรกรปลูก
บ ารุงไมเ้ศรษฐกจิ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรธรณี BR0601X18 โครงการอนุรักษ์
และพัฒนามรดก
ธรณีวิทยาและ
อทุยานธรณีใน
พืน้ทีป่่า
นันทนาการ

แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ า มรดก
ธรณีและอทุยานธรณีในพืน้ทีป่่า
นันทนาการได้รับการอนุรักษ์ 
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเป็น
ฐานพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และ
ท้องถิน่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65        68,698,600  
โครงการทีไ่ด้รับ

จดัสรรตาม พรบ.64

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X19 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
ขอ) จ านวน 6 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมข่อ
 หมูท่ี ่11 ต าบล
แมน่าจร อ าเภอ
แมแ่จม่ จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 21,582,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X20 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
ซา) จ านวน 10 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมซ่า 
หมูท่ี ่2 ต าบลแม่
นาจร อ าเภอแม่
แจม่ จงัหวัด

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 35 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 35,123,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X21 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
นาจร) จ านวน 5 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมน่า
จร หมูท่ี ่5 ต าบล
แมน่าจร อ าเภอ
แมแ่จม่ จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,548,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X22 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมแ่จม่ (บ้านแม่
นาจรเหนือ) 
จ านวน 5 แหง่ 
สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมน่า
จรเหนือ หมูท่ี ่16
 ต าบลแมน่าจร 
อ าเภอแมแ่จม่ 
จงัหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า  ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 50 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 17,840,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X23 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้าน
แจม่น้อย) จ านวน
 6 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแจม่
น้อย หมูท่ี ่5 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกลัยาณิ
วัฒนา จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,568,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X24 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้าน
หนองแดง) จ านวน
 7 แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านหนอง
แดง หมูท่ี ่6 
ต าบลบ้านจนัทร์ 
อ าเภอกลัยาณิ
วัฒนา จงัหวัด
เชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมทรัพยากรน้ า BR0601X25 กอ่สร้างฝายเสริม
ระบบนิเวศลุ่มน้ า
แมล่ะอปุ (บ้านแม่
ละอปุ) จ านวน 7 
แหง่ สนับสนุน
โครงการพลิกฟืน้
ผืนป่า บ้านแมล่ะ
อปุ หมูท่ี ่3 ต าบล
แจม่หลวง อ าเภอ
กลัยาณิวัฒนา 
จงัหวัดเชียงใหม่

แหล่งกกัเกบ็น้ าและระบบกระจาย
น้ า ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 20 
ครัวเรือน และใช้เป็นแหล่งน้ า
ส าหรับการปลูกป่าและส าหรับใช้
ดับไฟป่า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 9,112,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3

กรมธนารักษ์ BR0601X26 โครงการจดัสร้าง
สวนป่า "เบญจกติิ"
 ระยะที ่2-3
(การด าเนินงาน
กอ่สร้างสวนป่า
แบ่งออกเป็น 2 
พืน้ที่)

ได้พืน้ทีสี่เขยีวเพิม่ขึน้ ประมาณ 
259 ไร่

 พ.ย. 63 - ม.ีค. 65      652,537,000 เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS3 1.4.4

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ BR0601X27 โครงการพัฒนา
แหล่งอนุรักษ์ 
และแหล่งเรียนรู้ 
ฟืน้ฟูพันธุ์พืชใกล้
สูญพันธ์ พันธุ์พืช
ทีถ่กูคุกคาม

1) พันธุ์พืชใกล้สูญพันธุ์หรืออยูใ่น
ภาวะคุกคามได้รับการอนุรักษ์และ
คุ้มครอง 
2) พันธุ์ไมท้ีเ่ส่ียงต่อการสูญพันธุ์
ได้รับการฟืน้ฟูและคืนถิน่โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

 ต.ค. 63 - ก.ย. 64         5,774,000  โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

MS3 1.4.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานการปฏรูิปทีดิ่น
เพือ่เกษตรกรรม

BR0601X28 โครงการส่งเสริม
ระบบวนเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่น

พืน้ทีว่นเกษตร
ในเขตปฏรูิปทีดิ่นเพิม่ขึน้ จ านวน 
45,000 ไร่

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต.ค. 64 - ก.ย 65

 46,981,000

80,919,400

เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS3 ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นปฏรูิป 4 

เพิม่และพัฒนาพืน้ที่
สีเขยีวในเขตเมอืง

และชุมชน

กรมสรรพากร BR0601X29 มาตรการภาษีเพือ่
สนับสนุน
โครงการภาคี
สนับสนุนป่า
ชุมชนลดโลกร้อน

สนับสนุนภาคเอกชนมส่ีวนร่วมใน
การบริจาคเงินเพือ่สนับสนุน
โครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลด
โลกร้อน

ม.ค. 61 - ธ.ค. 65 -  ไมใ่ช้งบประมาณ MS4

องค์การสวนสัตว์แหง่ประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์

BR0601X30 การบูรณาการ
เพือ่การอนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู และป้องกนั
การสูญเสีย
ทรัพยากรสัตว์ป่า 
และการแกไ้ข
ปัญหาพิพาท
ระหว่างลิงป่ากบั
มนุษย์

1) สัตว์ป่าใกลู้ญพันธุ์ของประเทศ 
ได้แก ่กระทิง สมเสร็จ เสือปลา 
และพญาแร้ง ทีอ่าศัยทัง้ในและ
นอกถิน่อาศัยได้รับการจดัการ
อยา่งมปีระสิทธิภาพ ด้วยองค์
ความรู้ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
รวมถงึการจดัการแบบบูรณาการ 
(One Plan Approach) เพือ่
ป้องกนัการสูญเสียทรัพยากรสัตว์
ป่าของชาติ 
2) มยีทุธศาสตร์ต้นแบบส าหรับ
การแกไ้ขปัญหาพิพาทระหว่างลิง
ป่ากบัมนุษย์

ต.ค. 64 - ก.ย 65 30,000,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 4.1,4.2

กระทรวงการคลัง 
(ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง
และกรมศุลกากร)

BR0601X31 โครงการทบทวน
อตัราอากรขาออก
ของสินค้าไม้
เพือ่ใหไ้ทย
สามารถส่งออก
และแขง่ขนักบั
ต่างประเทศได้

เพือ่ใหส้อดคล้องกบันโยบาย
ภาครัฐบาลทีมุ่ง่เน้นการส่งเสริม
การปลูก
ไมเ้ศรษฐกจิเพือ่เพิม่พืน้ทีสี่เขยีว 
สนับสนุนการค้าและพัฒนา
เศรษฐกจิการค้าไมท้ีเ่ป็นมติรต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
รวมทัง้เพิม่ศักยภาพในการแขง่ขนั
กบัต่างประเทศ

ภายในกนัยายน
ปี 64

 ไมใ่ช้เงิน
งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ/
เงินได้แหล่งรายได้อืน่

MS4

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) ตรวจสอบและยนืยนัค่าพิกดัตามร่างแผนทีฯ่

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การบริหารจดัการเขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวดั BR0602

1) มีความชดัเจนทีเ่ป็นรูปธรรมในการก าหนดเสน้เขตทางทะเลและชายฝ่ังรายจงัหวดั และการก าหนดพ้ืนทีท่างทะเลของแตล่ะรายจงัหวดัชายทะเล
2) การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง
3) การสร้างการรับรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเขตทางทะเลของประเทศไทย ตลอดจนการสร้างการมีสว่นร่วมของภาคประชา
สงัคม

จดัท าร่างพระราชบัญญัติการก าหนดและปรับปรุงพืน้ทีเ่ขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล พ.ศ. .... ม.ีค.64 - ก.ย.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคู่จงัหวัดและเหน็ชอบร่างแผนทีฯ่ ร่วมกนั ม.ค.64 - ม.ีค.64

การจดัท ากฎหมายเพ่ือรองรับการก าหนดเขตจงัหวดัในทะเลและชายฝ่ัง มี.ค.64 - ก.ย.65

รับฟังความคิดเหน็ของผู้เกีย่วขอ้ง ในการจดัท าร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ ม.ีค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64 - ก.ย.65

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ) ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม
** เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS 2.3) เป็นการด าเนินการตามภารกิจปกติของหน่วยงาน

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

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

ใหค้วามรู้เร่ืองเขตทางทะเลและชายฝ่ัง กบัส่วนราชการ และประชาชนในพืน้ที ่ในเขต 22 จงัหวัด และกรุงเทพมหานคร ม.ค.64 - ก.ย.65

MS1,2,3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน *

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงมหาดไทย 
(กรมการปกครอง)

BR0604X01 โครงการก าหนด
เขตการปกครอง
ของจงัหวัดทาง
ทะเล

19,368,900       

  1) จดัประชุม
เพือ่รับฟังความ
คิดเหน็ของคู่
จงัหวัด 21 คู่
จงัหวัด

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปในพืน้ที ่22 จงัหวัดและ
 กทม. ได้รับโอกาสแสดงความคิดเหน็
ต่อร่าง พ.ร.บ.ก าหนดเขตการปกครอง
ของจงัหวัดในทะเล พ.ศ. ... ตามมาตรา
 77 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัร
ไทย

ม.ีค.64 - ก.ย.64 5,744,100        เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อืน่

Ms 2.1 / 2.3

  2) อบรมให้
ความรู้เร่ืองเขต
การปกครองของ
จงัหวัดทางทะเล

ภาคราชการ ภาคเอกชน ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป ได้รับความรู้ เกีย่วกบั
เขตการปกครองของจงัหวัดทางทะเล

ธ.ค.64 - ก.ย.65 4,705,800        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 3.2

  3) จดัท าหลัก
หมดุเพือ่แสดงเขต
การปกครองของ
จงัหวัดทางทะเล
บนบก

มหีลักหมดุถาวรบนบกเพือ่แสดงเขต
การปกครองของจงัหวัดทางทะเลบนบก
 จ านวน 37 หลักหมดุ

ธ.ค.64 - ก.ย.65 8,919,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 

65

Ms 1.1 / 2.2

กระทรวงศึกษาธิการ
(ส านักบูรณาการกจิการ
การศึกษา
ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ)

BR0604X02 โครงการ
ขบัเคล่ือนการ
สร้างองค์ความรู้
เร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย 
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง 
และผลประโยชน์
ของชาติ ทางทะเล
 ไปสู่การเรียนการ
สอนใน
สถานศึกษาสังกดั
ของ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก ์ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และเด็กนักเรียน 
นักศึกษา ในพืน้ที ่23 จงัหวัดชายทะเล
 มคีวามรู้ความเขา้ใจเร่ืองเขตทางทะเล
ของประเทศไทย ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง และผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล

ม.ีค. 64 - ก.ย. 64 4,137,160        ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยั และ
นวัตกรรม (ส านักงาน
ปลัดกระทรวง)

BR0604X03 โครงการ
ขบัเคล่ือนการ
บรรจขุอบเขต
เนือ้หา วิชาเขต
ทางทะเล และ
การจดัการ
ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝ่ัง
ในสถานศึกษา
ระดับ อดุมศึกษา

ผู้บริหารและผู้ดูแลรับผิดชอบการ
พัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทัว่
ประเทศมคีวามรู้ความเขา้ใจหลักสูตร
และขอบเขตเนือ้หารายวิชาเขต
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังใน
ระดับอดุมศึกษาในทิศทางเดียวกนั

ม.ค. 64 - ม.ีค. 64 590,000           ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

Ms 3.1 / 3.2

* จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การบริหารจัดการน้้าเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชมุชนในพ้ืนทีน่อกเขตชลประทาน

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด้าเนินการ ส้ำนกังำนทรัพยำกรน ้ำแหง่ชำติ

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ (องค์กำรมหำชน)

กรมชลประทำน

กรมทรัพยำกรน ้ำ

กรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล

ล้าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4(MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แต่งตั งคณะท้ำงำนในพื นที ่เพือ่ร่วมกนัด้ำเนนิกำรขับเคล่ือนก้ำหนดแผนงำนกำรปฏรูปกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพือ่สร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนในพื นทีน่อกเขตชลประทำน

ส.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส้าคัญ (Big Rock)

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม

BR0603
การสร้าง "ชมุชนเขม้แขง็" ทีสามารถพ่ึงพาตวัเอง เปน็แกนน้า และน้าไปสู่การสร้างเครือขา่ยการบริหารจัดการน้้าร่วมกับพ้ืนทีใ่กล้เคียง เชือ่มโยงและฟ้ืนฟู
เส้นทางอยา่งเปน็ระบบในพ้ืนทีเ่หนืออ่างเก็บน้้าล้าเชงิไกรและเหนืออ่างเก็บน้้าซับประดู่

กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน)

ก้าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด้าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เลือกพื นทีน่้ำร่องด้ำเนนิกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพิม่ศักยภำพและทกัษะด้วยองค์ควำมรู้ เพือ่ให้
ชุมชนมีเคร่ืองมือ และข้อมูลในกำรวิเครำะหใ์หเ้ข้ำใจปญัหำของพื นทีต่นสร้ำงควำมเข้ำใจเร่ืองต้นทนุน ้ำและกำรใช้อยำ่ง
สมดุล เนน้ใหชุ้มชนเปน็เจ้ำของน ้ำมำกกว่ำกำรเปน็ผู้ใช้น ้ำ และมีระบบพีเ่ลี ยงทีช่่วยใหค้้ำแนะน้ำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ควำมรู้ โอกำส สำมำรถพัฒนำทกัษะด้ำนกำรจัดกำรน ้ำของชุมชนด้วยเทคโนโลยแีละนวัตกรรม

ม.ิย. 64

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

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรในชุมชนทีเ่หมำะสมกบัภมูิสังคมตำมแนวพระรำชด้ำริบริหำรจัดกำรน ้ำ ดิน ปำ่ และพลังงำน
อยำ่งบรูณำกำร เพือ่เพิม่ควำมมั่นคงด้ำนน ้ำ ทั งน ้ำอุปโภค บริโภค และน ้ำส้ำหรับท้ำกำรเกษตร เพิม่พื นทีป่ำ่ด้วยวน
เกษตร เกดิผลผลิต สร้ำงรำยได้จำกผลิตผลแบบผสมผสำน รวมทั งบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง (Risk Management) 
ปรับตัวได้กบัสภำพอำกำศผันแปรลดผลกระทบจำกสภำวะฝนแล้ง ฝนตกหนกั และภำวะรำคำผลิตผลทำงกำรเกษตรผัน
ผวน

ธ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ด้ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรน ้ำเพือ่สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนในพื นทีน่อกเขตชลประทำน สร้ำงชุมชนเข้มแข็งสำมำรถพึง่ตนเอง
 น้ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกบัพื นทีใ่กล้เคียง เชื่อมโยงและฟืน้ฟูเส้นทำงน ้ำอยำ่งเปน็ระบบใน
พื นทีเ่หนอือ่ำงเกบ็น ้ำล้ำเชิงไกรและเหนอือ่ำงเกบ็น ้ำซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด้าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก้าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ้านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ้านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก้าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS3 MS2 MS1 MS4 MS3 MS4 MS1,MS2, MS3, MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนัสำรสนเทศทรัพยำกรน ้ำ
 (องค์กำรมหำชน)

BR0604X01 1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและกบั
เกบ็น ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
2) ฟืน้ฟูปำ่ต้นน ้ำ

ม.ค.64 - ธ.ค.65          1,300,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1,MS2,MS3,
MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X02 ขุดลอกอ่ำงเกบ็
น ้ำหว้ยซับประดู่

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเกบ็
กกัน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง  
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้
อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หนว่ยปอ้งกนัและพัฒนำปำ่ไม้
สูงเนนิ

BR0604X03 กจิกรรมกอ่สร้ำง
ฝำยผสมผสำน
ชะลอควำมชุ่มชื่น

1) บรรเทำปญัหำอุทกภยัและเกบ็
กกัน ้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบและสร้ำงควำม
เข้มแข็งใหก้บัชุมชนหรือทอ้งถิ่น 
เพือ่บริหำรจัดกำร

ม.ค.64 - ธ.ค.65 1,500,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หนว่ยปอ้งกนัและพัฒนำปำ่ไม้
สูงเนนิ

BR0604X04 กจิกรรมปลูกปำ่
ฟืน้ฟูสภำพปำ่
เส่ือมโทรม

1) ฟืน้ฟูต้นน ้ำ
2) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ     
3) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 3,120,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X05 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองกรำด

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ     
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บัชุมชน
หรือทอ้งถิ่นเพือ่บริหำรจัดกำรน ้ำ
ด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 30,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

ก้าหนดโครงการ/การด้าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พัฒนำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอยำ่ง
ยัง่ยนื (พื นทีภ่ำค
ตะวันออก
เฉียงเหนอื) ชุมชน
บำ้นหนองจอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที ่1 ขุดลอก
ฟืน้ฟูล้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที ่2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที ่3 กอ่สร้ำง
ฝำยหนิกอ่
แผนที ่4 ขุดบอ่
หนองผักบุง้
ส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นทีป่ำ่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด้าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด้าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรจัดกำร
น ้ำชุมชน สู่กำร
พัฒนำเกษตรกร
และทอ้งถิ่นอยำ่ง
ยัง่ยนื (พื นทีภ่ำค
ตะวันออก
เฉียงเหนอื) ชุมชน
บำ้นหนองจอก 
ต.มิตรภำพ อ.สีคิ ว 
จ.นครรำชสีมำ
แผนที ่1 ขุดลอก
ฟืน้ฟูล้ำหว้ยคลอง
นอก 
แผนที ่2 
ซ่อมแซมฝำย มข.
 พร้อมทอ่ระบำย
น ้ำ
แผนที ่3 กอ่สร้ำง
ฝำยหนิกอ่
แผนที ่4 ขุดบอ่
หนองผักบุง้
ส้ำรองน ้ำเพิม่
ควำมชุ่มชื นพื นทีป่ำ่

อบต.ด่ำนขุนทด BR0604X06 ขุดลองบงึถนนหกั
นอ้ย

1) เชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและแหล่ง
น ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 4,860,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

กรมทรัพยำกรน ้ำ BR0604X07 ขุดลอกบงึถนนหกั
ใหญ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 50,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X08 ระบบระบำยน ้ำ
หว้ยคลองแค 
พรัอมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 35,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X09 อำคำรบงัคับน ้ำ
คลองแคเหนอื 
พร้อมอำคำร
ประกอบ

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 9,000,000         ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X10 ระบบระบำยน ้ำ
ล้ำหว้ยสำมบำท 
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลกดุพิมำน

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 20,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X11 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลบำ้นเกำ่

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 37,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X12 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร ตอนบน
พร้อมอำคำร
ประกอบ เขต
ต้ำบลหนองบวัตะ
เกยีด

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 22,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

โครงกำรชลประทำน
นครรำชสีมำ

BR0604X13 ระบบระบำยน ้ำล้ำ
เชียงไกร กม.
118+400 - 
123+000 เปน็
ช่วง ๆ พร้อม
อำคำรประกอบ 
ควำมยำว 3.5 
กโิลเมตร

1) กำรเชื่อมโยงเส้นทำงน ้ำและ
แหล่งน ้ำอยำ่งเปน็ระบบ
2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งใหก้บั
ชุมชนหรือทอ้งถิ่น เพือ่บริหำร
จัดกำรน ้ำด้วยตนเองได้อยำ่งยัง่ยนื

ม.ค.64 - ธ.ค.65 15,000,000       ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ
ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม
จ้ำเปน็)

MS2,MS3,MS4

หมายเหตุ ทั้งน้ี มโีครงการอ่างเก็บน้้าบ้านกุดนางทอหูก (ท่าอีโต) ตั้งอยูใ่นเขตต้าบลหินดาด อ้าเภอด่านขนุทด  และต้าบลวังโรงใหญ่ อ้าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา พิกัด 47 PRS 0779341 E-1670272 N ระวาง 5339 III ตาม
แผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ชดุ L 7018 ของกรมแผนที่ทหาร มพ้ืีนที่รับน้้า 71.03 ตารางกิโลเมตร  ปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 10.24 ล้าน ลบ.ม./ปี (กรณีไมร่วมพ้ืนที่รับน้้าฝนเหนืออ่างเก็บน้้าบ้านซับกระจาย มพ้ืีนที่รับ
น้้าฝน 42.56 ตารางกิโลเมตร และมปีริมาณน้้าท่าที่ไหลลงอ่างฯ เฉลีย่ 6.00 ล้าน ลบ.ม./ปี)  ความจุอ่างฯ ประมาณ 3.47 ล้าน ลบ.ม.  พ้ืนที่รับประโยชน์ประมาณ 3,300 ไร่
วงเงิน 315 ล้านบาท ซ่ึงเป็นโครงการฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า เชือ่มโยงเส้นทางน้้าและแหล่งน้้าอย่างเป็นระบบ และสร้างความเขม้แขง็ให้กับชมุชนหรือท้องถ่ินเพ่ือบริหารจัดการน้้าด้วยตนเองได้อย่างยัง่ยืน



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

ปฏริูประบบการบริหารจดัการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กรมควบคุมมลพิษ  - กรมโรงงานอตุสาหกรรม

 - การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  - องค์การจดัการน ้าเสีย

 - ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัดระยอง  - กองบังคับการต้ารวจภธูรจงัหวัดระยอง

 - ส้านักงานขนส่งจงัหวัดระยอง  - ส้านักงานพลังงานจงัหวัดระยอง

 - ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 (ชลบุรี)  - ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจงัหวัดระยอง

 - องค์การบริหารส่วนจงัหวัดระยอง  - เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

 - เทศบาลต้าบลบ้านฉาง

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.6 (MS1.6)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) การประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษหลังจากทีด้่าเนินการแกไ้ขปัญหามลพิษได้ส้าเร็จ

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลการปฏบิัติงานตามมาตรการของเขตควบคุมมลพิษ ม.ค. 64

 
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

BR0604
1. ควบคุม ลด และขจดัมลพิษทีเ่กินค่ามาตรฐาน
2. การประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 65

ผลการจดัล้าดับความส้าคัญของผลกระทบส่ิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ ม.ค.64

กลไกการด้าเนินงานของผู้ว่าราชการจงัหวัดในการก้ากบัดูแลการด้าเนินการของเจา้พนักงานท้องถิน่ ม.ค. 64

การเสนอขอตั งงบประมาณโครงการ / กจิกรรม ของหน่วยงานทีด้่าเนินการตามแผนปฏบิัติการลดและขจดัมลพิษ เม.ย. 64

ขอ้เสนอในการออกกฎระเบียบการลงโทษ / เกบ็ค่าใช้จา่ย เพือ่ป้องกนัและฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมจากผู้ทีก่อ่มลพิษส่ิงแวดล้อม
ในเขตควบคุมมลพิษ และวิธีการใช้งบประมาณทีส่ามารถกลับมาด้าเนินการเพือ่ลดและขจดัมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ

ต.ค. 64

ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและมาตรการทีไ่ด้รับการปรับปรุงแล้วในเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 64

ประกาศยกเลกิเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 1 ม.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ร่าง ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ ก.ย. 65

ธ.ค. 65

ร่างมาตรการพิเศษทางกฎหมายด้านป้องกนัและควบคุมมลพิษคงไว้ในพื นที ่แทนประกาศเขตควบคุมมลพิษ ธ.ค. 65
* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบับปรบัปรงุ)ขึ้นอยูกั่บความเหมาะสม

MS1.6 MS2.2,2.3 MS2.1 MS1.5 MS1.4 MS1.1,1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

 องค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ระยอง

BR0604X01 โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวม
และระบบบ้าบัดน ้าเสียในพื นทีเ่ขต
ควบคุมมลพิษจงัหวัดระยอง (พื นที่
จดัการน ้าเสียเทศบาลนครระยอง)

มรีะบบรวบรวม
และระบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 804,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4 แผนการปฏรูิป
ประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการปฏรูิป
ระบบการบริหาร
จดัการเขตควบคุม
มลพิษ

องค์การจดัการน ้าเสีย 
และเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

BR0604X02 โครงการกอ่สร้างระบบบ้าบัดน ้า
เสียเทศบาลต้าบลบ้านฉาง

มรีะบบบ้าบัด
น ้าเสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 73,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4

องค์การจดัการน ้าเสีย 
และเทศบาลเมอืงมาบตาพุด

BR0604X03 โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพระบบรวบรวมน ้าเสีย
เทศบาลเมอืงมาบตาพุด

มรีะบบรวบรวมน ้า
เสียทีม่ี
ประสิทธิภาพ

2564 - 2565 502,000,000 ขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X04 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากโรงงานในนิคมอตุสาหกรรม

โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X05 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากโรงงานนอกนิคมอตุสาหกรรม

โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรม
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่13 BR0604X06 การก้ากบัดูแลการจดัการน ้าเสีย
จากอาคารขนาดใหญ่

อาคารขนาดใหญ่
ระบายน ้าเสีย
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X08 การควบคุมโรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรมใหด้้าเนินการ
แกไ้ขปัญหาการปนเปือ้นสาร 
VOCs ในดินและน ้าใต้ดินตาม
กฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงอตุสาหกรรมว่าด้วยการ
ควบคุมการปนเปือ้นดินและน ้าใต้
ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในเขต
นิคมอตุสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X09 การควบคุมโรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคมอตุสาหกรรมให้
ด้าเนินการแกไ้ขปัญหาการ
ปนเปือ้นสาร VOCs ในดินและน ้า
ใต้ดินตามกฎกระทรวงและ
ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมว่า
ด้วยการควบคุมการปนเปือ้นดิน
และน ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน

VOCs ในดินและ
น ้าใต้ดินในบริเวณ
โรงงานนอกนิคม
อตุสาหกรรม
เป็นไปตาม
มาตรฐานทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X10 การก้ากบัดูแลโรงงานอตุสาหกรรม
ในนิคมอตุสาหกรรม ใหส่้งกาก
อตุสาหกรรม ทั งประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตรายเขา้สู่โรงงานก้าจดั
กากอตุสาหกรรม

โรงงาน
อตุสาหกรรมใน
นิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตราย
ถกูหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X11 การก้ากบัดูแลโรงงานอตุสาหกรรม
นอกนิคมอตุสาหกรรม ใหส่้งกาก
อตุสาหกรรมทั งประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตรายเขา้สู่โรงงานก้าจดั
กากอตุสาหกรรม

โรงงาน
อตุสาหกรรมนอก
นิคมอตุสาหกรรม
ก้าจดักาก
อตุสาหกรรมทั ง
ประเภทอนัตราย
และไมอ่นัตราย
ถกูหลักวิชาการ

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X12 การพัฒนากฎหมาย มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ขปัญหาสาร VOCs 
ในอากาศ

กฎหมาย 
มาตรฐาน 
มาตรการแกไ้ข
ปัญหาสาร VOCs 
ในอากาศ

2565 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

กรมโรงงานอตุสาหกรรม BR0604X13 การจดัท้ากฎหมายควบคุมการ
ระบายไอสาร VOCs จากการ
ประกอบกจิการ ถงัเกบ็และจากหอ
เผาทิ งของโรงงานอตุสาหกรรม 
และได้มกีารเสนอโครงการจดัท้า
ระบบการรายงานสารอนิทรีย์
ระเหยในกจิกรรมหอเผาทิ ง ถงักกั
เกบ็ และการซ่อมบ้ารุง เพือ่เป็น
ระบบรองรับในการรายงานผล 
จดัเกบ็ขอ้มลู และประมวลผล
ขอ้มลู โดยเป็นด้าเนินการจดัท้า
กฎหมายและจดัท้าระบบควบคู่กนั
ไป

กฎหมายควบคุม
การระบายไอสาร
 VOCs จากการ
ประกอบกจิการถงั
เกบ็และจากหอ
เผาทิ งของโรงงาน
อตุสาหกรรม โดย
มรีะบบรายงาน
เพือ่ช่วยในการ
จดัเกบ็ขอ้มลู
ประมวลผลขอ้มลู
 และมกีารจดัการ
ทางด้าน
ส่ิงแวดล้อมต่อไป

2565 2,500,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

การนิคมอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย

BR0604X14 การก้ากบัดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศในพื นทีน่ิคม
อตุสาหกรรม อาทิ ท่าเรือ โรงงาน 
คลังน ้ามนั

แหล่งก้าเนิด 
VOCs ทางอากาศ
ในพื นทีน่ิคม
อตุสาหกรรมไม่
กอ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 1.4

ส้านักงานอตุสาหกรรมจงัหวัด
ระยอง

BR0604X15 การก้ากบัดูแลการระบายสาร 
VOCs ทางอากาศของโรงงานนอก
พื นทีน่ิคมอตุสาหกรรม

โรงงานนอกพื นที่
นิคมอตุสาหกรรม
ไมก่อ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/
ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

กองบังคับการต้ารวจภธูร
จงัหวัดระยอง

BR0604X16 การก้ากบัดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานขนส่งจงัหวัดระยอง BR0604X17 การก้ากบัดูแลการระบายมลพิษ
และสาร VOCs จากยานพาหนะ

การระบายมลพิษ
และสาร VOCs 
จากยานพาหนะ
เป็นไปตาม
มาตรฐาน

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานพลังงานจงัหวัดระยอง BR0604X18 การก้าหนดมาตรการและก้ากบั
ดูแลการระบายสาร VOCs จาก
สถานีบริการน ้ามนั

สถานีบริการน ้ามนั
ไมก่อ่ปัญหา VOCs

2564 

2565

500,000

500,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS 1.4

ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจงัหวัดระยอง

BR0604X19 การก้ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื นทีม่าบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง จ.ระยอง

การแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื นที่
มาบตาพุดและ
บริเวณใกล้เคียง 
จ.ระยอง เป็นไป
ตามแผน 
มาตรการ และ
เป้าหมายทีก่้าหนด

2564 

2565

1,000,000

1,000,000

โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พรบ.64

เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS2

กรมควบคุมมลพิษ BR0604X20 โครงการประเมนิผลเพือ่ยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษตามแผนการปฏรูิป
ประเทศ

2565 7,558,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในปี 65

MS2 - ขอ้เสนอพื นทีท่ี่
สมควรยกเลิกเขต
ควบคุมมลพิษ
 - ขอ้เสนอการ
ปรับปรุง
หลักเกณฑ์การ
ประกาศหรือ
ยกเลิกเขตควบคุม
มลพิษ
 - ขอ้เสนอ
มาตรการการ
จดัการ
ส่ิงแวดล้อมทีย่ัง่ยนื
ในพื นทีค่วบคุม
มลพิษแทนการ
ประกาศเขต
ควบคุมมลพิษ
- ขอ้เสนอการ
ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานเขต
ควบคุมมลพิษ



 
 
 
 
 
 

7 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสาธารณสุข  



7. สาธารณสุข

BR0701 การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรค

ระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติ

ด้านสุขภาพ

1.มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ท่ีสอดคล้องเช่ือมโยง กับกลไกและระบบท่ีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

2.มีแผนบูรณาการการท างานเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความม่ันคงด้าน

สุขภาพของประเทศ

3.มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ท่ีสามารถแสดง critical informationได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบท้ังในระดับจังหวัด

 และระดับประเทศ

4.มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข

และความม่ันคงด้านสุขภาพ

5.มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความม่ันคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

BR0702 การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง

เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแล

รักษาโรคไม่ติดต่อส าหรับประชาชน และผู้ป่วย

1.นโยบายในสถานท่ีท างานท้ังภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ท่ีบูรณาการเข้ากับระบบ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ และสวัสดิการ

2.การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการ

ทางการแพทย์

3.การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมท้ังการด าเนินการในพ้ืนท่ีในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม

4.การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูล

5.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีท่ีก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ

BR0703 การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้าน การบริบาลดูแล

รักษาท่ีบ้าน/ ชุมชน และระบบสนับสนุนการเตรียมตัวของ

ประชาชนในการเป็นผู้สูงอายุในอนาค

1.ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

2.ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพ่ึงพา โดยใช้ Digital Platform ท่ีบูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3.อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

4.เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

5.ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุท่ีบ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิ

6.ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการส่ือสารส าหรับผู้สูงอายุแบบบูรณาการ

BR0704 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวข้องให้

มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม  ท่ัวถึงเพียงพอและ

ย่ังยืนด้านการเงินการคลัง

1.มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ  

2.คนต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมีทางเลือกรูปแบบต่างๆ

3.มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์

4.มีการน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพ 

5.มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนท่ีเก่ียวข้อง

BR0705 การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่าง

หน่วยงานและท้องถ่ิน

1.ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ด้านก าลังคน 2) ด้านข้อมูลสารสนเทศ 3) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ 4) ด้านการเงินการคลัง 5) ด้านภาวะผู้น า & 

อภิบาลระบบ ท่ีเร่ิมด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

2.ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล 4 ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุน

ท่ีเก่ียวข้อง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

3.ประชาชนรวมท้ังผู้สูงอายุ 4 เขตสุขภาพ ท่ีได้รับประโยชน์ จ านวนร้อยละ 30

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงสาธารณสุข 

   2. องค์การเภสัชกรรม

   3. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 - กระทรวงแรงงาน  - กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา

 - กระทรวงคมนาคม 

 - กระทรวงการตา่งประเทศ   - กระทรวงกลาโหม

 - ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ  - กรุงเทพมหานคร 

 - กระทรวงการคลัง  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)
มีระบบสารสนเทศทีส่ามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการด าเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ต.ค.64 - ก.ย.65

มรีะบบขอ้มลูสารสนเทศ และเทคโนโลยดีจิิทัล ทีส่ามารถแสดง critical informationไดแ้บบ realtime ครบทุก
องค์ประกอบทัง้ในระดบัจังหวัด และระดบัประเทศ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบสารสนเทศทีส่ามารถสนบัสนนุการด าเนนิงานด้านสุขภาพและรองรับการดาเนนิงานภายใต้สถานการณ์ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแบบ real time

ต.ค.64 - ก.ย.65

มีระบบ บริหารจัดการ Big Data ต.ค.64 - ก.ย.65

มแีผนบรูณาการการท างานเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิ ดา้น
สาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพของประเทศ ม.ค.64 - ก.ย.65

จัดท าแผนบรูณาการเพือ่ยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพืน้ฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและ
ความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม . ม.ค.64 - ก.ย.64

จัดท าแผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั และควบคุมโรคติดต่อทีต้่องเฝ้าระวัง โรคติดต่ออันตราย โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง  ผ่านความเหน็ชอบจาก ครม . ก.ค.64 - ก.ย.65

มกีลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตกุารณ์ทีส่อดคล้องเชือ่มโยง กับแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณ
ภยัแห่งชาติ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นสาธารณสขุ

การปฏริูปการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่เพ่ือความมัน่คง
แห่งชาตดิา้นสุขภาพ BR0701
ประเทศมรีะบบงานความมัน่คงดา้นสุขภาพและระบบจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ทีค่รบวงจรและบรูณาการ เพ่ือยกระดบัความมัน่คงแห่งชาตดิา้น
สุขภาพ (National Health Security) สามารถตอบโตภ้าวะฉกุเฉนิไดทุ้กภยั รวมถึงโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่อยา่งรวดเร็ว เปน็ระบบ มคีวาม
เปน็เอกภาพ 
มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปลอดภยั เพ่ือปกปอ้งชวีิต สวัสดภิาพ และความเปน็อยูข่องประชาชนชาวไทย ดว้ยความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนแบบ
บรูณาการและยัง่ยนื

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค (กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน, กองดา่นควบคุมโรคตดิตอ่ระหว่างประเทศ , กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพในภาวะ
ฉกุเฉนิ)

   1. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กรมการแพทย ์กรมอนามัย, อย, สถาบนัวัคซีนแห่งชาติ, ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองสาธารณสุขฉุกเฉิน, ศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)

 - กระทรวงมหาดไทย

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จังหวัดทีม่ีกลไกบริหารสถานการณ์และบญัชาการเหตุการณ์ทีส่อดคล้องเชื่อมโยง กบัแผนการปอ้งกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัแหง่ชาติ  และสามารถตัดสินใจและส่ังการ ได้อยา่งมีเอกภาพ ม.ค.64 - ก.ย.64



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.4 (MS5.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.5 (MS5.5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคปอ้งกนัด้วยวัคซีน

BR0701X01 โครงการพัฒนา
ระบบสนบัสนนุ
การบริหารจัดการ
วัคซีน

เปา้หมาย : พัฒนาระบบสนบัสนนุ
การบริหารจัดการวัคซีนใหม้ี
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต : 
- มีระบบสนบัสนนุการบริหาร
จัดการวัคซีน 2 ระบบ
ผลลัพธ์ : 
- การเบกิ-จ่ายวัคซีน เพือ่ควบคุม
การระบาดของโรค มีความรวดเร็ว
- การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินใน
ระบบลูกโซ่ความเยน็ได้รับการแกไ้ข
เพือ่ช่วยลดการสูญเสียวัคซีน

ต.ค.64 - ธ.ค.65 1,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

จัดท าแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้รับความ
เหน็ชอบจาก ครม. ต.ค.64 - ก.ย.65

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีระบบการจัดการด้านวัคซีน ยา เวชภณัฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทยใ์นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

ช่องทางเข้าออกประเทศมีระบบตรวจจับคัดกรองโรคทางหอ้งปฏบิติัการ ต.ค.64 - ธ.ค.65

มีการพัฒนาการตรวจวินฉิัยทางหอ้งปฏบิติัการและโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่รองรับภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความ
มั่นคงด้านสุขภาพ ต.ค.64 - ก.ย.65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

อัตราปว่ยตายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอ้ยกว่าร้อยละ 1.6 ในป ี2564 และ 2565 ก.ย.64 - ธ.ค.65

ประชาชนเข้าถึงบริการการตรวจเพือ่การคุ้มครองและเฝ้าระวังเพิม่มากขึ้น ก.ย.64 - ธ.ค.65

มแีผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมัน่คงดา้นสุขภาพและการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข ม.ค.64 - ธ.ค.65

มกีารขบัเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบรูณาการเพ่ือยกระดบัศักยภาพ และโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นการจัดการภาวะ
ฉกุเฉนิ ดา้นสาธารณสุขและความมัน่คงดา้นสุขภาพ

ก.ย.64 - ธ.ค.65

ทกุจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใหส้งบได้ภายใน 21 - 28 วัน ก.ย.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS5.1  MS3,4,5 
MS4.1-4.3  

MS2.1  
MS1.1  MS4.1-4.3  

MS5.2-5.3  
MS5.4 

MS3.1 
MS3.2 

MS5.1  
MS5.4-5.5 

MS3.3 

MS1 
MS4 

MS1-2 

MS5.2-5.3  

MS1.1  
MS2.1  MS3,5 

MS2 MS2.2  MS3.1 
MS3.2 

MS5.5 MS3.3 

MS2.2  MS4.1-4.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกกักนัโรค

BR0701X02 โครงการพัฒนา
ระบบตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ

มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศ
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)

ต.ค.64 - ธ.ค.65 19,698,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.4
ตัวชี้วัดที ่6

1. กรมควบคุมโรค
กองควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน
2. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

BR0701X03 โครงการยกระดับ
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขทีม่ี
ความรุนแรงใน
ระดับทีสู่ง 

ต.ค.64 - ก.ย..65 4,400,000 บาท 
( กรม คร :

2,300,00 บาท
กสธฉ:2,100,00 

บาท )

 

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

ms5.1
ตัวชี้วัดที ่6

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป
กลุ่ม พ.ร.บ.

BR0701X04 โครงการจัดท า
แผนปฏบิติัการเฝ้า
ระวัง ปอ้งกนั 
และควบคุม
โรคติดต่อทีต้่อง
เฝ้าระวัง 
โรคติดต่ออันตราย
 โรคระบาด หรือ 
โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที ่...

แผนปฏบิติัการเฝ้าระวัง ปอ้งกนั 
และควบคุมโรคติดต่อทีต้่องเฝ้า
ระวัง โรคติดต่ออันตราย โรค
ระบาด หรือ โรคติดต่ออันตราย
ร้ายแรง ฉบบัที ่...

ก.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000 บาท เสนอขอ
งบประมาณในป ี

2564-2565

MS2.2
ตัวชี้วัดที ่2

เปา้หมาย : ศูนยป์ฏบิติัการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข(PHEOC) 
103 แหง่
1. ในสังกดักรมควบคุมโรค 14 แหง่
 (กรม/สคร/สปคม) 
2. ในสังกดั สป สธ 89 แหง่ (13 
เขตสุขภาพ และ76 จังหวัด) 
ผลผลิต: 
1. แผนปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน
EOC
2. EOC ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
3.  หลักสูตรการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทีม่ีความ
รุนแรงในระดับทีสู่ง
4. Well trained EOC STAFF
5. มาตรฐานการปฏบิติัของ
กระบวนงานทีส่ าคัญ (Standard 
operating procedure) 
6. แผนปฏบิติัการ (operational 
plan) และแผนเผชิญเหตุ 
(incident action plan ระดับ
จังหวัด/เขต/กรม
7. เขต /จว ฝึกซ้อมแผนฯ 
ผลลัพธ์ : PHEOC มีศักยภาพใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขทีม่ีความรุนแรงใน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป
 - กองระบาดวิทยา
 - กองกฎหมาย

BR0701X05 โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ตาม
พระราชบญัญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ.
2558

 - ฐานข้อมูลเจ้าพนกังานควบคุม
โรคติดต่อ
 - ข้อมูลสารสนเทศหนว่ย
ปฏบิติัการควบคุมโรคติดต่อ

ต.ค.64 - ธ.ค.65  1,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที ่3

กรมอนามัย 
กองแผนงาน

BR0701X06 โครงการพัฒนา
ระบบสุขภาพดีวิถี
ไทยใหม่ สร้างไทย
 สร้างชาติ 

 - ระบบสุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้าง
ไทย สร้างชาติ 1 ระบบ
 - ผู้ใช้งานระบบสุขภาพดีวิถีไทย
ใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ 1 ล้านคน
 - เปน็ศูนยก์ลางในการจัดเกบ็
ข้อมูลการประเมินตามมาตรฐาน
สุขอนามัยและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
ของกรมอนามัย และจัดเกบ็ข้อมูล
ความรอบรู้ด้านสุขภาพด้าน
โรคติดต่ออุบติัใหม่และภยัสุขภาพ 
(Health Literacy) ส าหรับสถาน
ประกอบการ/สถานทีส่าธารณะ 
และประชาชน

ต.ค.64 - ก.ย.65  68,500,000 บาท  เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2
ตัวชี้วัดที ่3

กรมการแพทย์
ส านกัดิจิทลัการแพทย ์

BR0701X07 โครงการยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการกรมการ
แพทยแ์นวใหม่
ด้วยระบบดิจิทลั 
(Digital DMS 
New 
Management 
System) 
 

ต.ค.64 - ก.ย.65 80,806,080 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3,3.2,3.1
ตัวชี้วัดที ่3

ยกเว้นกจิกรรมที ่7 
ยงัไม่มีแหล่งเงิน 

วงเงิน 15,000,000 
บาท

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult ระยะที ่2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย ์
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยดิีจิทลั Medical 
Workstation เพือ่การตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทยท์างไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย ์(DMS ERP)
 ระยะที ่2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพือ่การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนษุยใ์น
การต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพือ่รองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์

BR0701X08 1. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อน ลดการกระจาย
เชื้อจากโรงพยาบาลสู่ประชาชน
2. มีแนวทางการวินจิฉัย รักษา
ผู้ปว่ยโรคติดเชื้ออุบติัใหม่อุบติัซ้ า 
และแนวทางการเฝ้าระวังการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
3. บคุลากรทางการแพทยท์ีม่ี
มาตรฐานการวินจิฉัยและดูแล
รักษาผู้ปว่ย
4. มีแผนเตรียมความพร้อมรับการ
ระบาดโรคอุบติัใหม่อุบติัซ้ า และ
แผนการปอ้งกนั/ควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 4,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 4.3
ตัวชี้วัดที ่5

ผลผลิต (Output)   
1. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult) (ส่วน Hardware)
2. ระบบปรึกษาการแพทยท์างไกล 
(Tele-Consult ระยะที ่2 (ส่วน 
Software)
3. ระบบ Big data กรมการแพทย ์
4. ระบบการส่งต่อการรักษาผู้ปว่ย
ทางไกล (Tele-refer) 
5. ระบบ Health Data Plat form
 สมุดสุขภาพระดับตติยภมูิแบบ
องค์รวม 
6. เทคโนโลยดิีจิทลั Medical 
Workstation เพือ่การตรวจรักษา
ผู้ปว่ยด่านหนา้ต้าน COVID-19 
ผ่านระบบการแพทยท์างไกล
7. ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ส าหรับกรมการแพทย ์(DMS ERP)
 ระยะที ่2
ป ี2564
1. ระบบสารสนเทศอัจฉริยะ ศูนย์
ปฏบิติัการข้อมูลสารสนเทศเพือ่
สนบัสนนุการบริหารจัดการและ
การตัดสินใจด้านการวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (ERP) ในการ
ต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และการ
เปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่ระบาด 
(New Normal)
2. ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บคุคล (HRIS on cloud) เพือ่การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนษุยใ์น
การต่อสู้กบัไวรัส COVID-19 และ
การเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)
3. ระบบ AI Cloud Service (GPU
 for AI Processing) เพือ่รองรับ
วิเคราะหข์้อมูลไวรัส COVID-19 
และการเปล่ียนผ่านสู่หลังการแพร่
ระบาด (New Normal)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม่-
อุบติัซ้ าการ
พัฒนาการปอ้งกนั
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อยา่งปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหนา้ที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมการแพทย์
กองวิชาการแพทย์
ส านกันเิทศระบบการแพทย์

BR0701X09 โครงการพัฒนา
ระบบบริการทาง
การแพทยฉ์ุกเฉิน
ครบวงจรและ
ระบบส่งต่อ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,151,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS4.2
ตัวชี้วัดที ่5

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
รักษาพยาบาลโรค
ติดเชื้ออุบติัใหม่-
อุบติัซ้ าการ
พัฒนาการปอ้งกนั
และควบคุมการติด
เชื้อในโรงพยาบาล
(Hospital 
Associated 
Infection )
- การยกระดับ
และระบบงาน
บริหารของหอ้ง
ฉุกเฉินใหส้ามารถ
ใหบ้ริการผู้ปว่ย
โรคติดเชื้อได้
อยา่งปลอดภยั
- เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้
คณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดเชื้อ 
(Infection 
control 
committee: ICC)
 ทกุระดับ 
- เฝ้าระวังโรคติด
เชื้อในเจ้าหนา้ที่
ด้านการแพทย์
และสาธารณสุข

1. มีการติดตามและพัฒนาแผน 
BCP ใน รพ.ระดับ A,S และการ
ฝึกซ้อมแผนทีเ่ปน็รูปธรรมและ
ต่อเนือ่งส าหรับการบริหารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด
เชื้ออุบติัใหม่
2.มีการขยายผลการพัฒนาแผน 
BCP ไปยงั รพ.ระดับต่างๆ
3.การใหบ้ริการของโรงพยาบาลไม่
หยดุชะงักเมื่ออยูใ่นสภาวะวิกฤติ
จากโรคติดเชื้ออุบติัใหม่และฟืน้ตัว
ได้เร็ว
4.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการแพทยไ์ด้อยา่งทัว่ถึงและ
เทา่เทยีม
5. ความแออัดของผู้ปว่ยลดลง
6.ผู้ปว่ยและเจ้าหนา้ทีม่ีความ
ปลอดภยั (2P Safety)
7. ลดอัตราการปว่ย การตายและ
ภาวะแทรกซ้อนในผู้ปว่ย EIDS และ
 Non EIDS
8.มีการขยายผลการน ารูปแบบ
ระบบการกูช้ีพแบบองค์รวม(CLS 
system model) ไปปรับใช้ในการ
พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ฉุกเฉินและระบบส่งต่อใน
สถานการณ์ EIDs ใหก้บั
สถานพยาบาลในเขตสุขภาพ
9. ผู้เจ็บปว่ยวิฤตฉุกเฉิน(ทัง้ผู้ปว่ย 
EIDS และ Non EIDS) ได้รับการ
ดูแลอยา่งเหมาะสม เทา่เทยีม 
ทัว่ถึง ทนัเวลา ประทบัใจ และ
ปลอดภยัทัง้ผู้ใหแ้ละผู้รับริการ (2 P
 safety)
10. ลดอัตราการปว่ย และ การ
ตายจากภาวะ วิฤตฉุกเฉินทัง้ใน
ผู้ปว่ย EIDS และ Non EIDS



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(สถาบนัวิจัยวิทยาศาตร์
สาธารณสุข/สถาบนัชีววิทยา
ศาสตร์ทางการแพทย์/
ศูนยว์ิทยาศาสตร์การแพทย)์

BR0701X10 โครงการเพิม่
ศักยภาพ
หอ้งปฏบิติัการ
เพือ่รองรับโรค
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กจิกรรมที ่1 
ด้านโรคติดเชื้อ
อุบติัใหม่อุบติัซ้ า
 - กจิกรรมที ่2 
ด้านพันธุกรรม
 - กจิกรรมที ่3 
ด้านวัคซีนและ
ผลิตภณัฑ์

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 63,525,500  บาท 
(งปม. ภาพรวม 

คก.)
18,525,500 บาท 

(ก.1)
 30,000,000 บาท

 (ก.2)
15,000,00  บาท 

(ก.3)

เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.5
ตัวชี้วัดที ่6

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X11 โครงการระบบ
สารสนเทศ
ภมูิศาสตร์เพือ่งาน
สาธารณสุขฉุกเฉิน

เพือ่สนบัสนนุในการวิเคราะห ์
วางแผน เฝ้าระวัง และจัดการต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงช่วยใน
การสรุปผล
น าเสนอต่อผู้บริหารเพือ่เปน็อีก
หนึง่ช่องทางในการช่วยการ
ตัดสินใจ และส่ังการต่อภยัพิบติั
ต่างๆ ทีม่ีโอกาส
เกดิขึ้นในประเทศไทย

ม.ค.64 - ธ.ค.65 19,028,500 บาท ไม่มีงบประมาณ
รองรับ

MS3
MS3.3

ตัวชี้วัดที ่3

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
 - ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร

BR0701X12 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข WEB 
EOC (Web 
Emergency 
Operation 
Center)

ศูนยป์ฏบิติัการฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุขใน
หนว่ยงานระดับกระทรวง
สาธารณสุข และระดับจังหวัด
สามารถส่ือสารส่ังการ ถ่ายทอด
นโยบาย เชื่อมโยงแผนปฏบิติัการ 
บริหารจัดการทรัพยากรรวมถึง
สนบัสนนุการด าเนนิงานเกีย่วข้อง 
ตอบสนองต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) และภยั
สุขภาพด้านอื่นๆ ได้อยา่งทนั
สถานการณ์

ม.ค.64 - ธ.ค.65 14,500,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.3
ตัวชี้วัดที ่3

1.ได้วิธีการตรวจโรคอุบติัใหม่อุบติั
ซ้ า อยา่งนอ้ย 2 กลุ่มโรค
2.ขยายศักยภาพการตรวจโรคอุบติั
ใหม่อุบติัซ้ า ใหแ้กห่อ้งปฏบิติัการ
เครือข่าย อยา่งนอ้ย 15 แหง่
3.ได้ข้อมูลพันธุกรรมเชื้อโรคและ
มนษุยท์ีเ่กีย่วข้องกบัการเกดิโรค 
และมีระบบการจัดการข้อมูลและ
สารสนเทศของพันธุกรรมของเชื้อ
โรคและมนษุย์
4.มีชุดทดสอบต้นแบบในการตรวจ
การติดเชื้อ COVID-19 และผลิต
ชุดทดสอบเปน็ไปตาม
มาตรฐานสากล  
5.มีโครงสร้างพืน้ฐานด้าน Good 
Laboratory Practice (GLP) และ
ด้าน Good Clinical Practice 
(GCP)
6. มีศูนยท์รัพยากรชีวภาพทาง
การแพทย์
7. มีแผนรองรับการตรวจ
วินจิฉัยโรคทางหอ้งปฏบิติัการใน
ภาวะฉุกเฉิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0701X13 โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้าน
ยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน

1. มีระบบก ากบัดูแลการผลิต/
น าเข้าวัตถุดิบเพือ่ใช้ในการผลิตยา
และเวชภณัฑ์ในภาวะฉุกเฉิน
2. มีระบบการก ากบัดูแลผลิตภณัฑ์
ยาและเวชภณัฑ์ทีใ่ช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. มีระบบเฝ้าระวังประสิทธิผล 
ความปลอดภยัของยาและเวชภณัฑ์
ในภาวะฉุกเฉิน
4. มีกฎระเบยีบทีเ่อื้อต่อการจัดซ้ือ
จัดหายาและเวชภณัฑ์ในภาวะ
ฉุกเฉิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 20,000,000 บาท เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.3
ตัวชี้วัดที ่6

กรมควบคุมโรค 
กองโรคติดต่อทัว่ไป

BR0701X14 โครงการจัดท า
แผนบรูณาการ
เพือ่ยกระดับ
ศักยภาพ
โครงสร้างพืน้ฐาน
 และจัดท าแผน
ปรับปรุง
โครงสร้างการ
ท างานความ
มั่นคงด้านสุขภาพ
และการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข

แผนบรูณาการเพือ่ยกระดับ
ศักยภาพโครงสร้างพืน้ฐานฯ

ม.ค.64 - ก.ย.65 181,000 บาท 
งบประมาณป ี

2564

โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.1
ตัวชี้วัดที ่2,6

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศ
ไทย

BR0701X15 โครงการพัฒนา
หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกนั
ส่วนบคุคล 
(Personal 
Protective 
Equipment, 
PPE) โดยกลุ่ม 
MEDTEXT

1. สร้างหว่งโซ่หว่งโซ่อุปทานชุด
อุปกรณ์ปอ้งกนัส่วนบคุคล (ทีไ่ด้
มาตรฐาน) ทีท่ าในประเทศไทย 
100%
2. รักษาหวงโซ่อุปทานใหส้ามารถ
ด ารงอยู ่เพือ่ใหส้ามารถน ามาผลิต
ได้ในเวลาฉุกเฉิน

มี.ค.2563-มี.ค. 2564 ประมาณ 140 
ล้านบาท มีการ
จัดซ้ือไปแล้ว

ประมาณ 120 
ล้านบาท

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X16 โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
ดิจิทลัของรัฐ 
กจิกรรมพัฒนา
ระบบคลาวนก์
ลางภาครัฐ  
(Government 
Data Center 
and Cloud 
service: GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ 
(GDCC) กบัหนว่ยงานภาครัฐ 
จ านวน 12,000 VM หรือ 48,000 
vCPU และรองรับบริการข้อมูล
แบบเปดิไม่นอ้ยกว่า 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

845.7631 ล้านบาทโครงการทีไ่ด้รับจัดสรรตาม พรบ. 64MS 3.1 
ตัวชี้วัดที ่3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X17 โครงการบรูณา
การข้อมูลสถิติ
และสารสนเทศ
ภาครัฐ

1 ต.ค.63 - 30 
ก.ย.64

102.6530 ล้านบาทเสนอขอต้ังงบประมาณในป ี65MS 3.1
ตัวชี้วัดที ่3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0701X18  โครงการ
ขับเคล่ือนการ
วิเคราะหแ์ละ
บริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  16.7002 ล้านบาท  โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.2
ตัวชี้วัดที ่3

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทัว่ไป

BR0701X19 โครงการจัดหา
วัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

มีระบบบริหารจัดการวัคซีน ยา 
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 7,200,000,000  ขอสนบัสนนุงบ
กลางภาวะฉุกเฉิน

MS 5.3
ตัวชี้วัดที ่6

ผลผลิต : 1 หนว่ยงานภาครัฐมีการ
วิเคราะหข์้อมูลด้าน Big Data
2. บคุลากรได้รับการพัฒนาด้าน 
Big Data
3. จัดประชุมวิชาการและ
นทิรรศการด้าน Big Data
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi)
ตัวชี้วัด : 1. ใหบ้ริการวิเคราะห์
ข้อมูลด้าน Big Data ภาครัฐ 40 
หนว่ยงาน/โครงการ
2. พัฒนาบคุลากรด้าน Big Data 
ภาครัฐ 868 คน
3. จัดประชุมวิชาการและ
นทิรรศการด้าน Big Data 1 คร้ัง
4. พัฒนาสถาบนัส่งเสริมการ
วิเคราะหแ์ละบริหารข้อมูลภาครัฐ 
(Government Big Data 
Institute : GBDi) 1 สถาบนั

ผลผลิต 
1.ชุดซอฟต์แวร์ส าหรับโครงการ  
1.1 ระบบโครงสร้างพืน้ฐานการ
จัดการข้อมูล (Data Platform)
1.2 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือใน
การการแลกเปล่ียนข้อมูล (Data 
Integration)
1.3 สนบัสนนุการทา User 
Authentication ผ่านรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น Native user 
authentication ระบบโปรแกรม
บริหารรายการข้อมูลหลัก (Master
 Data Management)
1.4 ระบบโปรแกรมเคร่ืองมือเพือ่
การวิเคราะหข์้อมูล (Data 
Analytics)
1.5 ระบบบริการข้อมูลทางสถิติ 
(Web Portal and Web Services)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
 - กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 

BR0701X20 โครงการพัฒนา
กลไกการจัดการ
แบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  
ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

กลไกการจัดการแบบบรูณาการใน
การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทยแ์ละสาธารณสุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  134,700  ได้รับจัดสรรตาม
 พรบ. 

งบประมาณป ี
2564

MS1.1
ตัวชี้วัดที ่1

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกกักนัโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานทีก่กักนัโรคทีม่ีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ข้อมูลไปยงัหนว่ยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกกักนัโรค 
(สถานทีก่กักนั 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพือ่
การวางแผน บริหารจัดการของ
หนว่ยบริการด้านการแพทยแ์ละ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงัระบบบริการสุขภาพ
ในพืน้ที ่(1ระบบ)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู ้
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู ้
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยงัไม่มี
งบประมาณ

MS4.1
ตัวชี้วัดที ่4

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
- กองระบาดวิทยา
- กองด่านควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศและกกักนัโรค
- กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

BR0701X21 มีระบบความมั่นคงทางสุขภาพ
ด้านการเฝ้าระวังปอ้งกนัโรค ณ 
ช่องทางเข้าออกประเทศและ
สถานทีก่กักนัโรคทีม่ีประสิทธิภาพ
ด้วยความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ข้อมูลไปยงัหนว่ยบริการและ
บคุลากรด้านการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข
Output: 
1. ระบบการขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้เดินทาง (1 ระบบ)
2. ระบบการตรวจจับคัดกรองโรค
ทางหอ้งปฏบิติัการ ณ ช่อง
ทางเข้าออกประเทศ (ด่านฯขนาด
ใหญ่ 26 แหง่)
3. มาตรฐานระบบการกกักนัโรค 
(สถานทีก่กักนั 4 ประเภท)
4. ระบบติดตามตัวบคุคล 
Personal tracking form (1ระบบ)
5. ความพร้อมใช้ประโยชนข์อง
ระบบข้อมูลแบบ Real timeเพือ่
การวางแผน บริหารจัดการของ
หนว่ยบริการด้านการแพทยแ์ละ
บคุลากรทางสาธารณสุข
6. ระบบการส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงัระบบบริการสุขภาพ
ในพืน้ที ่(1ระบบ)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64  1. ป ี2564 
จ านวน 
12,000,000 บาท
2. ป ี2564 จ านวน
 6,800,000 บาท
3. ป ี2565 จ านวน
 20,000,000 บาท
4. ป ี2565 จ านวน
 1,942,590,000 
บาท
หมายเหตุ: 
- ข้อ 2.1.1 ใช้งบ 
พรก.เงินกู ้
- ข้อ 2.1.2 ไม่มี
งบประมาณ

 1. ตาม พรบ. 
จัดสรรงบประมาณ
 2564
2. ได้รับจัดสรร
ตาม พรก.เงินกู ้
3. เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี
2565
4. ยงัไม่มี
งบประมาณ

MS4.1
ตัวชี้วัดที ่4

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการพัฒนา
ระบบรับมือ
โรคติดต่ออุบติัใหม่
 อุบติัซ้ า และภยั
สุขภาพ
2.1.1 พัฒนาระบบ
เฝ้าระวังปอ้งกนั
ควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ณ ช่อง
ทางเข้าออก
ประเทศ
- จัดต้ังระบบการ
ขึ้นทะเบยีน 
(Register) ของผู้
เดินทางทีจ่ะเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(3,100,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- จัดใหม้ีระบบ
การตรวจจับคัด
กรองโรคทาง
หอ้งปฏบิติัการ ณ
 ช่องทางเข้าออก
ประเทศ 
(1,429,530,000.-
 บาท) (โอนงปม.)
- พัฒนาโปรแกรม
ข้อมูลสุขภาพ
อยา่ง Real time:
 T8 Online และ
ข้อมูลภมูิคุ้มกนัใน
ผู้เดินทาง 
(3,660,000.- 
บาท) (งบลงทนุ)
- พัฒนาระบบส่ง
ต่อผู้ปว่ยและ
สงสัยว่าปว่ยด้วย
โรคติดต่ออันตราย
 โรคติดต่ออุบติั
ใหม่ อุบติัซ้ า 
(500,000.-บาท)
2.1.2 พัฒนา
ระบบและกลไก
การกกักนัโรคแหง่
รัฐ (Hospitel, 
Cohort ward, 
Cohort Building)
- จัดใหม้ีสถานที่,
ระบบและกลไก,
แนวทาง
ปฏบิติัการกกักนั
โรคแหง่รัฐระดับ
เขต (5 เขต) 
(500,000,000.-บา
ท) (โอนงปม) (งบ
ลงทนุ)
- จัดระบบกลไก
และแนวทาง
ปฏบิติัการจัดการ
 Home 
Quarantine 
(640,000.- บาท)
- พัฒนาระบบ
ติดตามตัวบคุคล 
Personal 
tracking form 
(2,600,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
- พัฒนา
สมรรถนะช่องทาง
เข้า-ออก ระหว่าง
ประเทศ พัฒนา
ศักยภาพบคุลากร 
(12,000,000.-บาท
)
- ทบทวน
มาตรการการ
ด าเนนิการด้าน
กฎหมายในการ
กกักนัโรคและบท
ก าหนดโทษ 
(30,000.-บาท) 
- ทบทวนเกณฑ์
มาตรฐานการ
จัดต้ังสถานที่
กกักนัและ
มาตรการกกักนั
โรค (30,000.-บาท)
- พัฒนาระบบการ
ส่ือสารข้อมูลการ
กกักนัโรคไปยงั
ระบบบริการ
สุขภาพในพืน้ที ่
(2,500,000 บาท) 
(งบลงทนุ)
2.1.3 พัฒนา
ศักยภาพทมี
สอบสวนควบคุม
โรค



แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น สาธารณสขุ

กิจกรรมปฏริูประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3) 

เปา้หมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

ชุดสิทธิประโยชนใ์นการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองส าหรับ
ผู้ปว่ยและประชากรกลุ่มเส่ียงโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ทีม่ีการบรูณาการของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64

แนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิม่เติมส าหรับหรับการสร้างเสริมสุขภาพปอ้งกนัโรค (P&P) มี.ค.64 - ธ.ค.64

สนบัสนนุรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั เพือ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
สถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชน ทีส่นบัสนนุโดยระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ในเขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานการทบทวนสถานการณ์ และรูปแบบบริการ (Service Model) เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั และ
มาตรฐานการบริการการปรับเปล่ียนพฤติกรรมส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

มี.ค.64 -  ก.ย.65

กลไกและมาตรการเพือ่ส่งเสริม/สนบัสนนุการบรูณาการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และปอ้งกนัโรคเข้า
กบัการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาลรัฐและเอกชน

ต.ค.64 - ก.ย.65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การปฏริูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ การปอ้งกัน
และดแูลรักษาโรคไมต่ดิตอ่ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ย BR0702
ผู้ปว่ยและคนวัยท างานทีเ่สี่ยงกับโรคไมต่ดิตอ่ โดยเฉพาะเบาหวานและความดนัโลหิตสูง ไดร้ับบริการทางการแพทยแ์ละการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหมท่ีม่ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากขึน้ดว้ยการบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเขา้กับการรักษาอยา่งเปน็
ระบบและตอ่เน่ือง

กรมควบคุมโรค (กองโรคไม่ติดต่อ , กองโรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม, กองนวัตกรรมและวิจัย) 
ส านกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองตรวจราชการ, ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร)
กรมอนามัย (ส านกัโภชนาการ, ส านกัส่งเสริมสุขภาพ)
กรมการแพทย ์(สถาบนัเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ , โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี)
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา
ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กองสวัสดิการแรงงาน, กองความปลอดภยัแรงงาน)
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น (กองสาธารณสุขทอ้งถิ่น)
ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

นโยบายในสถานทีท่ างานทัง้ภาครัฐ เอกชน และท้องถ่ิน ดา้นสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกันโรคไม่
ตดิตอ่ ทีบ่รูณาการเขา้กับระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์และสวัสดกิาร ม.ีค.64 - ธ.ค.65

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ส าหรับสถานทีท่ างานรัฐ เอกชน และทอ้งถิ่น ทีม่ี
การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกนัโรค รวมถึงก าหนดบทบาทผู้ดูแลสุขภาพหลัก (Chief Health 
Officer) ในองค์กร

 มี.ค.64 - ก.ย.64

นโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ ทีเ่ชื่อมโยงกบั
ระบบบริหารทรัพยากรบคุคลและสวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ

 มี.ค.64 - ก.ย.64

น าร่องด าเนนิงานตามนโยบายในทีท่ างาน (Workplace Policy) ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ และปอ้งกนัโรคไม่
ติดต่อ ในทีท่ างานในภาครัฐ องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสถานประกอบการภาคเอกชนขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 
4 เขต

ต.ค.64 - ก.ย.65

การบรูณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ดา้นสุขภาพและปอ้งกันโรคเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมเขา้กับระบบบริการทางการแพทย์



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการปอ้งกนัและลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่
กอ่ใหเ้กดิโรคไม่ติดต่อ  โดยเฉพาะน  าตาล โซเดียม และสารเคมีอันตรายทีใ่ช้ในภาคการเกษตร

ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

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

น าร่อง ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูงส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น เพิม่
ประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพประชาชนแบบบรูณาการ ในพื นทีต้่นแบบ 1 จังหวัด

ก.พ.64 - ก.ย.64

ขยายผล น าร่อง/แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลใหก้บัประชาชนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ม.ค.65 - ธ.ค.65

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายระดบัมหภาคและแนวทางเฉพาะดา้นในการปอ้งกันและลดอันตรายจากอาหารและ
สารเคมทีีก่่อให้เกิดโรคไมต่ดิตอ่

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ชุดข้อมูลมาตรฐานในการแลกเปล่ียน/เชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง ร่วมกนัของ
หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

พ.ค.63 - มิ.ย.64

น าร่อง เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับสถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2
 จังหวัด

ม.ค.64 - ต.ค.64

น าร่อง ระบบมาตรฐานและคืนข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรคความดันโลหติสูง ส าหรับประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ
 2 จังหวัด

ม.ค.65 - ธ.ค.65

กลไกและมาตรการเพือ่สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล

ต.ค.64 - ก.ย.65

น าร่องและสนบัสนนุการใช้นวัตกรรมเคร่ืองมือดิจิตอล ในเขตสุขภาพ 4 เขต ต.ค.64 - ก.ย.65

การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเชือ่มโยงและแลกเปลี่ยนขอ้มลู ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาและขยายการใชอุ้ปกรณ์ดจิิทัลส่วนบคุคล รวมทัง้การด าเนินการในพ้ืนทีใ่นรูปแบบปฐมภมูเิชงินวัตกรรม ม.ค.64-ธ.ค.65

รายงานสถานการณ์นวัตกรรมเทคโนโลยเีคร่ืองมือดิจิตอลเพือ่ช่วยในการดูแลและปอ้งกนัโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64

กลไกและมาตรการในการสนบัสนนุสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือดิจิตอลส าหรับการดูแลตนเองของผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.65

MS4.2 MS1.1 
MS4.1 MS1 

MS2 
MS3 

MS1.3 
MS2.1, MS2.2, MS2.5 
MS3.2, MS3.3, MS3.4  

MS2.3 
MS2.4 

MS3.1 MS1.2 

MS4.4  MS4 
MS5 

MS4.3 
MS4.5 
MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X01 โครงการจัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น 
กจิกรรม : จัดท าแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพ ส าหรับสถานที่
ท างานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น

แนวทางการ
ด าเนนิงานของ
องค์กรลุขภาพ 
และบทบาทของ
ผู้น าองค์กรสุขภาพ
 (Chief Health 
Officer)

 มี.ค.64 - ก.ย.64 500,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X02 หนว่ยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ทอ้งถิ่น เข้าร่วม
ประกาศนโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความ
รอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างาน

  มี.ค.64 - ก.ย. 64 250,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64 (รอปรับแผน)

MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการขับเคล่ือนนโยบายปอ้งกนั
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง และ
ส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่น ทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
1.1 กจิกรรม : พัฒนานโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ 
1.2 กจิกรรม : ประกาศนโยบาย
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง 
และส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพใน
สถานทีท่ างานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และทอ้งถิ่นทีเ่ชื่อมโยงกบัระบบ
บริหารทรัพยากรบคุคลและ
สวัสดิการ/ประกนัสุขภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X03 สถานทีท่ างาน
ภาครัฐ สถาน
ประกอบการและ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นน าร่อง
ใช้แนวทางการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ และ
ปอ้งกนัโรคไม่
ติดต่อ 4 เขต
สุขภาพ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS1.3โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน
นโยบายในทีท่ างาน (Workplace 
Policy) ตามแนวทางองค์กร
สุขภาพด้านการปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังและความรอบรู้
สุขภาพ ในทีท่ างานในภาครัฐ 
องค์การปกครองส่วนทอ้งถิ่น และ
สถานประกอบการภาคเอกชน
ขนาดใหญ่ ในเขตสุขภาพ 4 เขต
1.1 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ผ่านการ
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าการ
เปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภายใต้
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้น า
การเปล่ียนแปลงด้านสุขภาพของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ประจ าปงีบประมาณ 2565 
1.2 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ในสถานที่
ท างานภาครัฐ 
1.3 กจิกรรม : ส่งเสริมการ
ด าเนนิงานนโยบายในทีท่ างาน 
(Workplace Policy) ตาม
แนวทางองค์กรสุขภาพด้านการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
และความรอบรู้สุขภาพ ร่วมกบั
โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ วัย
ท างานสุขภาพดีในสถาน
ประกอบการ (ปงีบประมาณ 
64-65) 
1.4 กจิกรรม :  การสัมมนา Chief
 Health Officer หนว่ยงานองค์กร
ภาครัฐ 
1.5 กจิกรรม : ประเมิน
ประสิทธิภาพและผลส าเร็จ การ
ด าเนนิงานแนวทางองค์กรสุขภาพ
ด้านการปอ้งกนัควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื อรังและความรอบรู้สุขภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X04 มี.ค.64 -  ก.ย.65 830,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณ

ในป ี65

MS2.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X05 กจิกรรม : ก าหนดเกณฑ์คุณภาพ
คลินคิ NCDs ใหม้ีองค์ประกอบ
การสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
ด้านสุขภาพ และปอ้งกนัโรคบรูณา
การเข้ากบัการรักษาพยาบาลของ
สถานพยาบาลรัฐ ภายใต้โครงการ
การด าเนนิงาน NCD Clinic Plus 
ยคุ New Normal

เกณฑ์คุณภาพ
คลินคิ NCDs ใหม้ี
องค์ประกอบการ
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพ และ
ปอ้งกนัโรคบรูณา
การเข้ากบัการ
รักษาพยาบาล
ของ
สถานพยาบาลรัฐ

ต.ค.64 - ก.ย.65 - - MS2.2

โครงการศึกษาทบทวนสถานการณ์
 รูปแบบบริการ (Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ีการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และมาตรฐานการบริการ
การปรับเปล่ียนพฤติกรรม  ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดัน
โลหติสูง
1.1 กจิกรรม : ก าหนดกรอบการ
ทบทวนฯ 
1.2 กจิกรรม : ค้นหารูปแบบบริการ
 (Service Model) เชิงนวัตกรรม 
ทีม่ีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับ
ผู้ปว่ยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหติสูง(ภายใต้โครงการพัฒนา
คุณภาพ NCD Clinic Plus ป ี
2564) 
1.3 กจิกรรม : ทบทวนอยา่งเปน็
ระบบ (Systematic review) 
สถานการณ์รูปแบบบริการ 
(Service Model) เชิงนวัตกรรม ที่
มีการใช้เทคโนโลยดิีจิทลัและ
มาตรฐานการบริการส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและความดันโลหติสูง

1. กรอบการ
ทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ
2. รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม 
ส าหรับผู้ปว่ย
โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติ
สูง
3. ผลการทบทวน
สถานการณ์ 
รูปแบบบริการ 
(Service Model) 
เชิงนวัตกรรม ทีม่ี
การใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั และ
มาตรฐานการ
บริการการ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ส านกัสนบัสนนุระบบ
บริการทติุยภมูิและตติยภมูิ

BR0702X06 โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์
และบรูณาการกลไกทางการเงิน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการ
ปอ้งกนัและควบคุมโรคเบาหวาน
และความดันโลหติสูงในระบบ
ประกนัสุขภาพภาครัฐ

มี.ค.64 - ธ.ค.64  - โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3, MS2.4

กรมการแพทย ์สถาบนัเวช
ศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช
ญาณสังวรเพือ่ผู้สูงอายุ

BR0702X07 โครงการพัฒนาต่อยอดระบบ
บริการทางการแพทยด้์านโรคไม่
ติดต่อเรื อรังวิถีใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยดิีจิทลั เพือ่การ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน 4 ภมูิภาค

ต.ค.64 - ก.ย. 65        10,085,600 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS2.5

1.ชุดสิทธิ
ประโยชนใ์นการ
สร้างเสริมสุขภาพ
และปอ้งกนัโรค 
ส าหรับผู้ปว่ยและ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง ทีม่ี
การบรูณาการของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
อยา่งนอ้ย 1 ชุด
2. แนวทางการ
จัดสรรงบประมาณ
เพิม่เติมส าหรับ
การสร้างเสริม
สุขภาพปอ้งกนัโรค
 (P&P) ส าหรับ
ประชากรกลุ่ม
เส่ียงโรคเบาหวาน
และความดัน
โลหติสูง

1. จ านวนและ
ร้อยละของหนว่ย
บริการสุขภาพที่
ประสบ
ความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบ
บริการทาง
การแพทยด้์านโรค
ไม่ติดต่อเรื อรังวิถี
ใหม่
2. ประชาชนมี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาวะ สามารถ
ดูแลสุขภาพ มี
พฤติกรรมสุขภาพ
ทีพ่ึงประสงค์และ
สามารถปอ้งกนั
โรคทีส่ามารถ
ปอ้งกนัได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X08 กจิกรรมทบทวนสถานการณ์
นวัตกรรมเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือ
ดิจิทลัเพือ่ช่วยสนบัสนนุการดูแล
ตนเอง การสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ด้านสุขภาพและการ
ปอ้งกนัควบคุมโรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

รายงาน
สถานการณ์
นวัตกรรม
เทคโนโลยแีละ
เคร่ืองมือดิจิทลั
เพือ่ช่วยสนบัสนนุ
การดูแลตนเอง 
การสร้างเสริม
สุขภาพ ความรอบ
รู้ด้านสุขภาพ 
และการปอ้งกนั
ควบคุม
โรคเบาหวานและ
ความดันโลหติสูง

ก.พ.64 - ก.ย.64 - - MS3.1

กรมควบคุมโรค กองนวัตกรรม
และวิจัย

BR0702X09 โครงการพัฒนากลไกและมาตรการ
ในการสนบัสนนุการสร้างนวัตกรรม
 ส าหรับการดูแลสุขภาพประชากร
วัยท างาน

1. กลไกและ
กระบวนการบม่
เพาะนวัตกรรม
ด้านสุขภาพ
2. มาตรการและ
ระบบเฝ้าระวังโรค
และภยัสุขภาพ

ก.พ.64 - ก.ย.65 900,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X10 กจิกรรม : จัดท า MOU ร่วมกบั
กรมการปกครองส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านกัสนบัสนนุระบบบริการ
สุขภาพชุมชน (สปสช) เพือ่
สนบัสนนุองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลส าหรับประชาชนใน
การใช้อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคล 
และ สถานสุีขภาพดิจิทลั (Digital 
Health Station)

ต.ค.64 - ก.ย.65 700,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.3บนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือจาก
กรมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและ
ส านกัสนบัสนนุ
ระบบบริการ
สุขภาพชุมชน 
(สปสช) เพือ่
สนบัสนนุองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น และ
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลส าหรับ
ประชาชนในการ
ใช้อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคล และ 
สถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X11 1. สถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital 
Health Station) 
ต้นแบบในชุมชน
2. จังหวัดมี
รายงานประเมิน
ความเส่ียง 
ประเมินความ
ต้องการด้าน
สุขภาพด้านโรคไม่
ติดต่อ และ
ก าหนดนโยบาย
เร่งด่วนด้าน
ปอ้งกนัควบคุมโรค
ไม่ติดต่อ
3. จังหวัด
ด าเนนิการระบบ
สุขภาพดิจิทอล
ส าหรับเพิม่
สมรรถนะประเมิน

ต.ค.64 - ก.ย.65 49,992,500 (18,792,500
เสนอขอตั ง
งบประมาณ
ในป ี65 และ
31,200,000

ขอสนบัสนนุงบจาก
กองทนุสุขภาพ

ต าบล)

MS3.4

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X12 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูลขั นต่ า 
(Minimum data set of 
Personal Health Record) เพือ่
การแลกเปล่ียนระดับปฐมภมูิ
ระหว่างผู้ใหบ้ริการและผู้รับบริการ

ชุดข้อมูลขั นต่ า 
(Minimum data 
set of Personal
 Health Record)
 เพือ่การ
แลกเปล่ียนระดับ
ปฐมภมูิระหว่างผู้
ใหบ้ริการและ
ผู้รับบริการ

พ.ค.63 - ธ.ค.63            550,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS4.1

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X13 กจิกรรม : ก าหนดชุดข้อมูล
มาตรฐาน เพือ่การแลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติยภมูิ โดยเร่ิมต้น
จาก Standard code ของยาและ
เวชภณัฑ์ทีม่ิใช่ยา

ชุดข้อมูลมาตรฐาน
 เพือ่การ
แลกเปล่ียน
ระหว่างผู้ใหบ้ริการ
 ระดับปฐมภมูิ 
ทติุยภมูิ และตติย
ภมูิ

พ.ค.63 - มิ.ย.64 - - MS4.1

โครงการเพิม่สมรรถนะ Smart 
digital health และ platform  
เพือ่จัดการลดความเส่ียงด้าน
สุขภาพส าหรับประชาชน
1.1. กจิกรรมจัดตั งสถานสุีขภาพ
ดิจิทลั (Digital Health Station) 
(เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองชั่ง
น  าหนกั สายวัดรอบเอว 
เคร่ืองตรวจน  าตาลในเลือดทีป่ลาย
นิ ว เทอร์โมมิเตอร์แบบเลเซอร์ แอ
ลกอออล์ กล่องเกบ็อุปกรณ์) พร้อม
ระบบ IoT และ Platform ที่
เชื่อมโยงรองรับการใหบ้ริการ 
สถานสุีขภาพดิจิทลัเพือ่ประชาชน 
(กองโรคไม่ติดต่อ+อปท. บรูณา
การ) งบกองทนุสุขภาพต าบล
1.2 อบรมเจ้าหนา้ที ่IT และ
เจ้าหนา้ทีด้่านโรคไม่ติดต่อ ระดับ
โรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล เพือ่
จัดระบบสุขภาพดิจิทอลส าหรับ
เพิม่สมรรถนะประเมินความเส่ียง
ด้วยตนเองของประชาชน และ
เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพรายบคุคล 
(Personal Health Record) ที่
น าเข้าจากสถานสุีขภาพ เชื่อมกบั
ข้อมูลจากสถานพยาบาลบน 
national cloud platform



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X14 โครงการเชื่อมโยงข้อมูลและ
แลกเปล่ียนข้อมูลโรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหติสูง ส าหรับ
สถานพยาบาลรัฐต้นแบบ 2 จังหวัด

แพลตฟอร์มระบบ
ข้อมูลดิจิทลัด้าน
สุขภาพ

ม.ค.64 - ต.ค.64        50,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร

BR0702X15 โครงการระบบมาตรฐานและคืน
ข้อมูลสุขภาพโรคเบาหวานและโรค
ความดันโลหติสูง ส าหรับ
ประชาชนและผู้ปว่ยต้นแบบ 2 
จังหวัด

ระบบข้อมูล
สุขภาพส่วนบคุคล
แบบดิจิทลั 
(Personal 
Health Record: 
PHR)

ม.ค.64 - ต.ค.64        20,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X16 ก.พ.64 - ก.ย.64            931,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS4.4

ส านกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ศูนยเ์ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
และกองตรวจราชการ

BR0702X17 โครงการขยายผล น าร่อง/
แลกเปล่ียนข้อมูลสุขภาพและคืน
ข้อมูลใหก้บัประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในเขตสุขภาพ
 4 เขต จ านวน 1 จังหวัด/เขต

ขยายผลระบบ
ข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลในรูปแบบ
ดิจิทลับน
แพลตฟอร์มของ
กระทรวง
สาธารณสุข ใน
เขตสุขภาพ 4 เขต

ต.ค.64 - มิ.ย.65        10,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อร่วมกบั 
ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา

BR0702X18 โครงการจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเร่ืองการก าหนดเพดาน
ปริมาณโซเดียมในผลิตภณัฑ์
อาหารทีเ่ปน็แหล่งโซเดียมสูง

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายและการ
จัดการปริมาณ
โซเดียมใน
ผลิตภณัฑ์อาหารที่
เปน็แหล่งโซเดียม
สูง 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 2,000,000 ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS5.1

โครงการพัฒนาการคัดกรอง
สุขภาพและพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่
ติดต่อ
กจิกรรมที ่1 ประชุมราชการ
คณะท างาน
กจิกรรมที ่2 พัฒนาฐานข้อมูล
ส าหรับพัฒนาการคัดกรองสุขภาพ
และพฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ
กจิกรรมที ่3 พัฒนารูปแบบ
รายงานส่วนแสดงผล Dashboard
 การคัดกรองสุขภาพและพฤติกรรม
เส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กจิกรรมที ่4 วิเคราะหก์าร
เชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ
กจิกรรมที ่5 ประชุมการ
พัฒนาการคัดกรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรคไม่ติดต่อ 
กจิกรรมที ่6 ติดตามลงพื นทีถ่อด
บทเรียนด าเนนิงานการพัฒนาการ
คัดกรองสุขภาพและพฤติกรรมเส่ียง
โรคไม่ติดต่อ

1. พื นทีต้่นแบบ
การคัดกรอง
สุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อ  1 จังหวัด
2.แบบการคัด
กรองสุขภาพและ
พฤติกรรมเส่ียงโรค
ไม่ติดต่อโดยอสม.
ผ่านออนไลน์
3.ระบบวิเคราะห ์
ประมวลผลและ
การแสดงผลข้อมูล
 (dashboard) 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย ส านกัโภชนาการ BR0702X19 โครงการพัฒนานโยบายการ
ควบคุมการตลาดอาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ ส าหรับ
เด็ก

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายการ
ควบคุมการตลาด
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมไม่มี
แอลกอฮอล์ 
ส าหรับเด็ก 1 เร่ือง

ม.ค.64 - ธ.ค.65  300,000 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 150,000 บาท
และ เสนอขอตั ง

งบประมาณในป ี65
150,000 บาท

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X20 โครงการข้อเสนอมาตรการภาษี 
กฎหมาย และกฎระเบยีบในการ
ปอ้งกนัและลดอันตรายจาก
สารเคมีอันตรายทีใ่ช้ในภาค
การเกษตร

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกนัและลด
อันตรายจาก
สารเคมีอันตรายที่
ใช้ในภาค
การเกษตร 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65  2,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค กองโรคจาก
การประกอบอาชีพและ
ส่ิงแวดล้อม

BR0702X21 โครงการศึกษาผลกระทบ ข้อเสนอ
มาตรการภาษี กฎหมาย 
กฎระเบยีบในการปอ้งกนัและลด
อันตรายจากผู้กอ่ใหเ้กดิมลพิษ 
(Pollution Tax) และพัฒนาระบบ
เตือนภยัสุขภาพ

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการ
ปอ้งกนัและลด
อันตรายจากผู้
กอ่ใหเ้กดิมลพิษ 
(Pollution Tax) 
1 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอตั ง
งบประมาณในป ี65

MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X22 กจิกรรม : ตั งคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิสถานทีท่ างานสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพ 
และการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
ปอ้งกนัโรคไม่ติดต่อ

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิ
สถานทีท่ างาน
สร้างเสริมสุขภาพ
 ความรอบรู้
สุขภาพ และการ
ปรับเปล่ียน
พฤติกรรม ปอ้งกนั
โรคไม่ติดต่อ 
อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

กรมควบคุมโรค
กองโรคไม่ติดต่อ

BR0702X23 กจิกรรม : ตั งคณะท างานจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิการเข้าถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมายและผู้ปว่ย

ข้อเสนอแนะ
มาตรการเชิงบวก
สนบัสนนุใหเ้กดิ
การเข้าถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ส าหรับประชาชน
กลุ่มเปา้หมาย
และผู้ปว่ย อยา่ง
นอ้ย 1 เร่ือง

ต.ค.64 - ธ.ค.65 - - MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

กรมกจิการผู้สูงอาย ุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

สถาบนัพระบรมราชชนก

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ

ส านกังานประกนัสังคม

กรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลัง

สภาการพยาบาล

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.4 (MS4.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.5 (MS4.5)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.6 (MS4.6)

ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุจ านวน 13,000 คน (จากโครงการของหนว่ยงานต่างๆทีม่ีเปา้หมายและงบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

สมาชิกครอบครัวผู้สูงอายทุีผ่่านการฝึกอบรมเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอายรุวมทัง้ใน 4 เขตสุขภาพ 10,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

หลักสูตรการฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายแุบบผสมผสาน E-learning กบัการฝึกปฏบิติัจริง มี.ค. 64 - ก.ย. 64

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายแุละหลักสูตรการเปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายสุ าหรับนกัศึกษาพยาบาลทัว่ประเทศ 2 
หลักสูตร

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอาย ุร้อยละ 20 
ของผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลทัว่ประเทศมีทกัษะเปน็ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ9,000 คน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ไดร้ับการฝึกอบรมให้มศัีกยภาพในการจัดการดแูลผู้สูงอายใุนชมุชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมใหม้ีศักยภาพในการจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและการประเมินผล จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ระบบขอ้มลูกลางของผู้สูงอายแุละระดบัการพ่ึงพา โดยใช ้Digital Platform ทีบ่รูณาการขอ้มลูของทุกหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละระดับการพึง่พา ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital Platform 1 ระบบ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

ระบบการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย ุโดยใช้ Blue Book Application ซ่ึงเชื่อมโยงกบัระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายแุละ
ระดับการพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

เม.ย. - มิ.ย. 64

เกณฑ์คุณภาพของหลักสูตรและคู่มือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ1 ชุด เม.ย. - ก.ย. 64

ระบบข้อมูลกลางของผู้บริบาลผู้สูงอายทุีผ่่านหลักสูตรทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานระดับต่างๆ ทัง้ประเทศ โดยใช้ Digital
 Platform 1 ระบบ

เม.ย. 64 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock) 

สาธารณสขุ

การปฏริูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายดุา้นการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่า้น /ชมุชน และการดแูลสุขภาพ
ตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูเิชงินวัตกรรม BR0703
ประเทศมีระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายดุ้านการบริบาล การรักษาพยาบาลทีบ่า้น/ชุมชนและการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภมูิเชิงนวัตกรรม เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหล่ือมล้าในการเข้าถึงบริการ โดยการมีส่วนร่วมของทอ้งถิ่น

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) 

กระทรวงสาธารณสุข ส านกัปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กองบริหารการสาธารณสุข ส านกัสนบัสนนุระบบสุขภาพปฐมภมูิ กองยทุธศาสตร์และแผนงาน ) กรมการ
แพทย ์กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กรมควบคุมโรค

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายแุบบบรูณาการ เม.ย. 64 - ก.ย. 65

คณะกรรมการบรูณาการการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผู้สูงอายรุะดับชาติ 1 ชุด เม.ย. - มิ.ย. 64

เครือข่ายความร่วมมือการสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายรุะดับชาติ ซ่ึงเชื่อมโยงกบัเครือข่ายระดับพืน้ที ่1 เครือข่าย 



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

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

ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับผู้สูงอายทุีเ่ชื่อมโยงข้อมูลจากหนว่ยงานทีเ่ชื่อถือได้และเข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี Platform กลาง 1 ระบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้สุขภาพและการปอ้งกนัโรคกบัผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลัส่วนบคุคลและหรืออาสาสมัครในทอ้งถิ่น/ชุมชน ใน 4 เขตสุขภาพ 2 ระบบ/รูปแบบ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชมุชน และรูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชงินวัตกรรม
เปน็ส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพปฐมภมูิ ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

ระบบ/รูปแบบเชิงนวัตกรรมการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/ชุมชน  รวมถึงระบบบริการรักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ telemedicine, telepharmacy, telenursing, video call และระบบบริการของทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว อยา่งนอ้ย 3 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

รูปแบบ/กลไกการเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพือ่สนบัสนนุการบริบาล และการรักษาพยาบาลผู้สูงอาย ุใน 4 เขตสุขภาพ
 อยา่งนอ้ย 3 รูปแบบ/กลไก มี.ค. 64 - ก.ย. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 - 6 
MS 1.3 MS 1.4        
MS 4.6 
 

MS 1.1 
MS 1.2 
MS 4.1 

MS 1.4 
MS 2.1 - 2.2 
MS 3.1  
MS 4.2 - 4.5  
MS 5.1 - 5.2 
MS 6.1 - 6.2 
 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X01 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การสร้างและบริหารจัดการผู้
บริบาลผู้สูงอายทุีบ่รูณาการความ
ร่วมมือระดับชาติและพืน้ที่

เม.ย. 64 - ก.ย. 65 (1. - 3.) งปม.ป ี
64 จ านวน 
50,000 บาท
(4.) งปม.ป ี65 
จ านวน 
1,000,000 บาท

 (1. - 3.) ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 (4.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พิจารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)

MS1.1-1.4

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X02 2. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายแุละระดับการ
พึง่พา โดยใช้ Digital Platform ที่
บรูณาการข้อมูลของทกุหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

1. ระบบข้อมูล
กลางของผู้สูงอายุ
และระดับการ
พึง่พา ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ
2. ระบบการคัด
กรองสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุโดยใช้ 
Blue Book 
Application ซ่ึง
เชื่อมโยงกบัระบบ
ข้อมูลกลางของ
ผู้สูงอายแุละ
ระดับการพึง่พา

เม.ย. 64 - ก.ย. 65  (1.) - งปม.ป ี65
 จ านวน 
1,000,000 บาท
 (2.) - งปม.ป ี64
 จ านวน 360,000
 บาท
 - งปม.ป ี65 
จ านวน 480,000
 บาท

 (1.) ป ี65 ไม่มี
งบประมาณรองรับ
 (พิจารณาขอรับ
จัดสรร
งบกลางตามความ
จ าเปน็)
 (2.) - ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 - ป ี65 เสนอขอ
ต้ังงบประมาณในปี
 65

MS2.1-2.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X03 3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ใน
การจัดการดูแลผู้สูงอายใุนชุมชน

อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อส
ม.) ได้รับการ
ฝึกอบรมใหม้ี
ศักยภาพในการ
จัดการดูแล
ผู้สูงอายใุนชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
พร้อมคู่มือและ
การประเมินผล 
จ านวน  4,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3.1

สภาการพยาบาล BR0703X04 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ดูแลระยะยาว (Long Term Care)
 ผู้ปว่ยและผู้สูงอายสุ าหรับ
นกัศึกษาพยาบาล

หลักสูตรการ
บริบาลผู้สูงอายุ
และหลักสูตรการ
เปน็ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ส าหรับนกัศึกษา
พยาบาลทัว่

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64 -                 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS4.1

สภาการพยาบาล BR0703X05 5. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลใหม้ี
ทกัษะและประสบการณ์เปน็ผู้
ฝึกอบรมผู้บริบาลผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทัว่ประเทศมี
ทกัษะและ
ประสบการณ์เปน็
ผู้ฝึกอบรมผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ
ร้อยละ 20 ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.2

สภาการพยาบาล BR0703X06 6. โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรพยาบาลใหม้ี
ทกัษะการดูแลระยะยาว (Long 
Term Care) ส าหรับผู้ปว่ยและ
ผู้สูงอายุ

ผู้ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรพยาบาล
ทัว่ประเทศมีทกัษะ
เปน็ผู้บริบาล
ผู้สูงอาย ุ9,000 คน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 300,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

(รวบรวม)

BR0703X07 7. โครงการพัฒนาผู้บริบาลผู้สูงอายุ
 โดยการร่วมด าเนนิงานของ
หนว่ยงานต่างๆ (จากโครงการของ
หนว่ยงานต่างๆทีม่ีเปา้หมายและ
งบประมาณแล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)
7.1 โครงการความร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอาย ุระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงสาธารณสุข (ส านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) 
(13,072,900 บาท)
7.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนษุย์(เชี่ยวชาญด้าน
ผู้สูงอาย)ุ (กรมกจิการผู้สูงอายุ) 
(11,837,900 บาท)

ผู้บริบาลผู้สูงอาย ุ
จ านวน 13,000 
คน (จากโครงการ
ของหนว่ยงาน
ต่างๆทีม่ีเปา้หมาย
และงบประมาณ
แล้ว ส าหรับป ี
2564-2565)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 24,910,800        7.1 ป ี64 
โครงการได้รับ
จัดสรรตามพรบ. 
64
 7.2 ป ี65 เสนอ
ขอต้ังงบประมาณ
ในป ี65

MS4.4

กรมสนบัสนนุบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X08 8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ครอบครัวผู้สูงอายใุหเ้ปน็ผู้บริบาล  
โดยการมีส่วนร่วมของหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

สมาชิกครอบครัว
ผู้สูงอายทุีผ่่านการ
ฝึกอบรมเปน็ผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
รวมทัง้ใน 4 เขต
สุขภาพ 10,000 
คน (ป ี2565)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 15,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.5

สภาการพยาบาล BR0703X09 9. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิกในครอบครัว
ผู้สูงอายแุบบผสมผสาน E-learning
 กบัการฝึกปฏบิติัจริง

หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสมาชิก
ในครอบครัว
ผู้สูงอายแุบบ
ผสมผสาน 
E-learning กบั
การฝึกปฏบิติัจริง

มี.ค. 64 - ก.ย. 64 500,000           ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4.6

กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X10 10. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมการบริบาล 
รักษาพยาบาลผู้สูงอายทุีบ่า้น/
ชุมชน  รวมถึงระบบบริการ
รักษาพยาบาลทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, telepharmacy, 
telenursing, video call และ
ระบบบริการของทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.1ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมการ
บริบาล 
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอายทุีบ่า้น/
ชุมชน  รวมถึง
ระบบบริการ
รักษาพยาบาล
ทางไกล โดยใช้ 
telemedicine, 
telepharmacy, 
telenursing, 
video call และ
ระบบบริการของ
ทมีแพทยป์ระจ า
ครอบครัว อยา่ง
นอ้ย 3 ระบบ/
รูปแบบ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1. คณะกรรมการ
บรูณาการการ
สร้างและบริหาร
จัดการผู้บริบาล
ผู้สูงอายรุะดับชาติ
 1 ชุด
2. เครือข่ายความ
ร่วมมือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอายุ
ระดับชาติ ซ่ึง
เชื่อมโยงกบั
เครือข่ายระดับ
พืน้ที ่1 เครือข่าย
3. เกณฑ์คุณภาพ
ของหลักสูตรและ
คู่มือการสร้างผู้
บริบาลผู้สูงอาย ุ1
 ชุด
4. ระบบข้อมูล
กลางของผู้บริบาล
ผู้สูงอายทุีผ่่าน
หลักสูตรทีไ่ด้รับ
การรับรอง
มาตรฐานระดับ
ต่างๆ ทัง้ประเทศ 
โดยใช้ Digital 
Platform 1 ระบบ

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ (สปสช.)

BR0703X11 11. โครงการพัฒนารูปแบบ/กลไก
การเงินการคลังเชิงนวัตกรรม เพือ่
สนบัสนนุการบริบาล และการ
รักษาพยาบาลผู้สูงอายุ

รูปแบบ/กลไก
การเงินการคลัง
เชิงนวัตกรรม เพือ่
สนบัสนนุการ
บริบาล และการ
รักษาพยาบาล
ผู้สูงอาย ุใน 4 
เขตสุขภาพ อยา่ง
นอ้ย 3 รูปแบบ/
กลไก

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5.2

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X12 12. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุีเ่ข้าถึงได้แบบ Onestop 
โดยมี Platform กลาง

ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้าน
สุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายทุี่
เชื่อมโยงข้อมูล
จากหนว่ยงานที่
เชื่อถือได้และ
เข้าถึงได้แบบ 
Onestop โดยมี 
Platform กลาง 1
 ระบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 1,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.1

กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข

BR0703X13 13. โครงการพัฒนาระบบ/รูปแบบ
เชิงนวัตกรรมในการส่ือสารการ
สร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้
สุขภาพและการปอ้งกนัโรคกบั
ผู้สูงอายผุ่านอุปกรณ์ดิจิทลัส่วน
บคุคลและหรืออาสาสมัครใน
ทอ้งถิ่น/ชุมชน

ระบบ/รูปแบบเชิง
นวัตกรรมในการ
ส่ือสารการสร้าง
เสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้

สุขภาพและการ
ปอ้งกนัโรคกบั
ผู้สูงอายผุ่าน
อุปกรณ์ดิจิทลั
ส่วนบคุคลและ
หรืออาสาสมัคร

ในทอ้งถิ่น/ชุมชน 
ใน 4 เขตสุขภาพ 
2 ระบบ/รูปแบบ

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 2,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS6.2

*จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)
**จัดล าดับความส าคัญ สีแดง = มคีวามส าคัญจ าเป็นเร่งด่วนที่สุด สีเหลือง = มคีวามส าคัญจ าเป็นเร่งด่วน สีเขยีว = มคีวามส าคัญจ าเป็น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวง
สาธารณสุข

 -  ส านกังานประกนัสังคม 

 - กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง

 -  ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 - สถาบนั
การแพทยฉ์ุกเฉิน

 -  ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภยั (คปภ.)

 - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น (อปท.)  -  สถานพยาบาลทัง้ภาครัฐและเอกชน 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

มีค.-กค.64

โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุดสิทธิประโยชนท์ีจ่ าเปน็และกลไกการเงินการคลัง ภายใต้การบริหารจัดการระบบเดียว
ส าหรับทัง้คนไทยและคนต่างด้าว

กค.-กย. 64

กย.64-มีค.65

ครม. เหน็ชอบให ้สปสช. ขยายการบรูณาการบริการ P&P ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บรุณาการงบประมาณและกจิกรรม P&P อยา่งต่อเนือ่ง

มค.-กย..65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ 

การปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้งให้มคีวามเปน็เอกภาพ บรูณาการ เปน็ธรรม ทัว่ถึง 
เพียงพอและยัง่ยนืดา้นการเงินการคลัง BR0704

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) 

(1) ประเทศมรีะบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้งทีม่กีารบรูณาการและเปน็เอกภาพ เปน็ธรรม ทัว่ถึง เพียงพอ และยัง่ยนืดา้นการเงินการคลัง 
อีกทัง้ส่งผลให้เกิดการด าเนินงานตามเปา้หมายของการปฏริูปดา้นการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอายแุละเขตสุขภาพ สามารถ
บรรลุผลส าเร็จเพ่ิมขึน้  โดยมุง่เน้นการบรูณาการ 8 ระบบทีส่ าคัญ ไดแ้ก่ 1. ระบบบริหารการจ่ายค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรค (P&P), 
บริการปฐมภมู ิ(Primary Care), บริการดแูลผู้ปว่ยในชมุชน/ทีบ่า้น (Comminity/Home Care), บริการผู้ปว่ยใน (IP) 2. ระบบการบริหารจัดการ 
รวมทัง้สิทธิประโยชน์และกลไกการจ่ายชดเชยค่าบริการรองรับวิกฤตดิา้นสุขภาพโดยเฉพาะโรคระบาดระดบัชาตแิละโรคอุบตัใิหม ่ 3. ระบบงบประมาณและ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและปอ้งกันโรคทีต่อ่เน่ือง 4. ระบบการดแูลระยะยาวในชมุชน/ทีบ่า้น  5. ระบบขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบริการสุขภาพ 6. ระบบ
ประกันสุขภาพคนตา่วดา้ว 7. การจัดบริการทีเ่น้นคุณค่า  8. การจ่ายชดเชยค่าบริการการแพทยฉ์กุเฉนิ    
(2) ประชาชนเขา้ถึงบริการอยา่งทัว่ถึงและมคีวามพึงพอใจเพ่ิมขึน้

มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็ระบบเดียวกนัทัง้รัฐและ
เอกชน

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
มกีารพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการดา้นบริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ		 มค.64-กย.65 

มีคณะอนกุรรมการขับเคล่ือนการสร้างความกลมกลืนในระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้คณะกรรมการ
หลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐใหม้ีความสอดคล้อง
กลมกลืนเปน็มาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็นอื่นๆทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแลผู้สูงอาย ุการรวมศูนยก์ลไกการจัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64

บริการ P&P, NCDs (DM, HT) และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน (LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง มีมาตรฐานและ
บริหารจัดการระบบเดียว



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีรายงานความคืบหนา้การด าเนนิงานตามเปา้หมายการปฏรูิประบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้ ข้อเสนอในการ
พัฒนา/ขยายผล ข้อจ ากดัและปญัหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน (ถ้ามี) ทกุ 3 เดือน

มีค.64-ธค.65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

มิย.64-กย.65

ระบบหลักประกนัสุขภาพและกองทนุทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจผ่านกลไกอนกุรรมการหลักประกนัสุขภาพระดับเขต 
(อปสข.) ในการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่สนบัสนนุเขตสุขภาพระบบบริการทีพ่ึงประสงค์

มิย.64-กย.65

มกีลไก/ระบบการก ากับตดิตามประเมนิผลการขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่
เก่ียวขอ้ง

มคี.64-ธค.65

ครม. เหน็ชอบการขยายความครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาคบงัคับไปยงัคนต่างด้าวทีเ่ดินทางเข้ามาหรืออยูใ่น
ประเทศไทย และยงัไม่มีระบบประกนัสุขภาพ ตามหลักการประกนัสุขภาพภาคบงัคับ ครอบคลุมถ้วนหนา้ การจ่าย
สมทบเหมาะสม และบรูณาการการบริหารจัดการระบบเดียวหรือมาตรฐานเดียว ใน 4 กลุ่ม ได้แก ่(1) นกัทอ่งเทีย่ว (2) 
ผู้ต้องขัง (3) แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทีไ่ด้รับผ่อนผันใหท้ างานในประเทศชั่วคราว และ (4) คนทีร่อพิสูจนส์ถานะและ
สิทธิ

เม.ย.64-ธค.65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

คนตา่งดา้วทุกคนทีเ่ขา้มาในประเทศไทย มรีะบบประกันสุขภาพภาคบงัคับ โดยมทีางเลือกรูปแบบตา่งๆ เม.ย.64-ธค.65

มกีารพัฒนาและบรูณาการระบบฐานขอ้มลูการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 
และน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์

มค.-ธค.65

มีการบรูณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการสาธารณสุขของระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของรัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65

มีการน าข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการรวมถึงการใช้บริการสาธารณสุขไปใช้ประโยชน ์โดยมี สปสช .เปน็หนว่ยงานหลักใน
การคืนข้อมูลใหก้บัหนว่ยงานบริหารการเงินการคลังของประเทศ (เช่น กระทรวงการคลัง ส านกังบประมาณ สภา
พัฒนาการเศรษฐกจิฯ)  หนว่ยบริการ และประชาชน

เม.ย.-ธค.65

มกีารน าร่องการจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพ มยิ.64-กย.65

มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง (Sand box) ทีใ่ช้การจัดบริการแบบเนน้คุณค่า (Value-Based Healthcare) เปน็กลไก
บรูณาการการเงินการคลังสุขภาพในพืน้ที ่ ตัวอยา่งเช่น บริการผ่าตัดวันเดียวกลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การบริการทีบ่า้น 
(Home chemo, palliative care) บริการอนามัยแม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต 
เปน็ต้น	

MS1.2 MS1.1 

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 

MS1.3 MS1.4 
MS3.1 

MS1.5 
MS4.1 
MS4.2 

MS2.1 
MS3.2 
MS5.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
ระบบการเงินการ
คลังและการ
บริหารจัดการ
ด้านบริการสุขภาพ
ในระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐ

มค.64 - กย.65 3,160,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.1 - MS1.5

(1) จัดต้ังกลไก
ขับเคล่ือนการบรู
ณาการระบบ
หลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ ที่
บรูณาการ
เชื่อมโยง
เปา้หมายและ
กจิกรรมปฏรูิป
ด้านอื่นๆ ทัง้การ
จัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรค
ไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ
 และเขตสุขภาพ

(1) มีคณะอนกุรรมการขับเคล่ือน
การสร้างความกลมกลืนในระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ ภายใต้
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ ซ่ึงมีองค์ประกอบผู้แทน
จาก 3 กองทนุประกนัสุขภาพ
ภาครัฐและหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง 
เปน็กลไกขับเคล่ือนการบรูณาการ
ระบบหลักประกนัสุขภาพภาครัฐ 
ใหม้ีความสอดคล้องกลมกลืนเปน็
มาตรฐานเดียวกนั รวมทัง้ประเด็น
อื่นๆ ทีร่ะบบหลักประกนัสุขภาพ
ภาครัฐเหน็ชอบร่วมกนั เช่น กลไก
การเงินระยะยาวส าหรับการดูแล
ผู้สูงอาย ุการรวมศูนยก์ลไกการ
จัดหายาราคาแพงระดับประเทศ

มค.64 360,000           MS1.1

มีค.-กค.64 600,000           MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

(2) พัฒนา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชนห์ลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว

(2) บริการ P&P, NCDs (DM, HT)
 และบริการดูแลระยะยาวในชุมชน 
(LTC) ส าหรับผู้ปว่ยติดบา้นติดเตียง
 มีมาตรฐานและบริหารจัดการ
ระบบเดียว 
    (2.1) ครม.มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหนา้ที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักทีจ่ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน 
ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียว ทัง้ด้านขอบเขต
สิทธิประโยชน ์กลไกการเงินการ
คลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย (โดย
แยกงบบริการดังกล่าวออกจากงบ
ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ) และระบบ
บริการรองรับ โดยเฉพาะบริการ
ปฐมภมูิและการมีหมอประจ า
ครอบครัว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 กค.-กย.64 100,000           MS1.3

(4) มีการปรับปรุงอัตรา เง่ือนไข 
และเกณฑ์จ่ายชดเชยค่าบริการ
การแพทยฉ์ุกเฉิน (UCEP) ใหเ้ปน็
ระบบเดียวกนั ทัง้รัฐและเอกชน

กย.64-มีค.65 1,800,000         MS1.4

(3) จัดท าข้อเสนอ
ต่อ ครม. เพือ่
เหน็ชอบให ้สปสช.
 ขยายการบรูณา
การบริการ P&P 
ร่วมกบั สสส. 
กระทรวง
สาธารณสุข 
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
และกองทนุที่
เกีย่วข้อง เพือ่
บรุณา
การงบประมาณ
และกจิกรรม P&P
 อยา่งต่อเนือ่ง

(5) ครม. มีมติเหน็ชอบให ้สปสช. 
ขยายการบรูณาการบริการ P&P 
ร่วมกบั สสส. กสธ. ระบบ
หลักประกนัสุขภาพภาครัฐ และ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง เพือ่บรูณา
การงบประมาณและกจิกรรม P&P
 อยา่งต่อเนือ่ง

มค.-กย.65 300,000           MS1.5

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01

(2) พัฒนา
ข้อเสนอชุดสิทธิ
ประโยชนห์ลักที่
จ าเปน็ส าหรับคน
ไทยทกุคน ทีม่ี
มาตรฐานและ
บริหารจัดการ
ระบบเดียว

(3) โรคระบาด โรคอุบติัใหม่ มีชุด
สิทธิประโยชนท์ีจ่ าเปน็และกลไก
การเงินการคลัง ภายใต้การบริหาร
จัดการระบบเดียวส าหรับทัง้คน
ไทยและคนต่างด้าว 
     (3.1) ครม มีมติมอบ
คณะกรรมการหลักประกนัสุขภาพ
แหง่ชาติ และ สปสช. ท าหนา้ที่
บริหารจัดการชุดสิทธิประโยชน์
หลักทีจ่ าเปน็ส าหรับคนไทยทกุคน
และคนต่างด้าวทีอ่าศัยในประเทศ
ไทย ใหม้ีมาตรฐานภายใต้การ
บริหารจัดการระบบเดียว ทัง้ด้าน
ขอบเขตสิทธิประโยชน ์การคัด
กรองโรค การรักษา กลไกการเงิน
การคลังและธุรกรรมการเบกิจ่าย
     (3.2) มีการก าหนดกลไกตามข้อ
 3.1 ไว้ใน พรบ.ควบคุมโรคฉบบัใหม่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 (1) ครม.เหน็ชอบการขยายความ
ครอบคลุมการประกนัสุขภาพภาค
บงัคับไปยงัคนต่างด้าวทีเ่ดิน
ทางเข้ามาหรืออยูใ่นประเทศไทย 
และยงัไม่มีระบบประกนัสุขภาพ 
ตามหลักการประกนัสุขภาพภาค
บงัคับ ครอบคลุมถ้วนหนา้ การ
จ่ายสมทบเหมาะสม และบรูณา
การการบริหารจัดการระบบเดียว
หรือมาตรฐานเดียว ดังนี้

เมย.64-ธค.65 500,000           โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS2.1

    (1.1) นกัทอ่งเทีย่ว 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการเจ็บปว่ยฉุกเฉิน/
อุบติัเหตุ และโรคติดต่อ โรคอุบติั
ใหม่
          - งบประมาณ: ค่าเบีย้
ประกนัตามขอบเขตสิทธิประโยชน์
ทีไ่ด้รับ จัดเกบ็โดยหนว่ยงานที่
ได้รับมอบหมาย 
          - การบริหารจัดการ: 
หนว่ยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. ท าหนา้ทีบ่ริหารสิทธิ
ประโยชน ์การเบกิจ่ายค่าบริการ
และระบบฐานข้อมูล

เมย.64-ธค.65 200,000           MS2.1

    (1.2) ผู้ต้องขัง 
          - สิทธิประโยชน:์ 
ครอบคลุมบริการสร้างเสริม
สุขภาพและปอ้งกนัโรค การ
รักษาพยาบาลทีจ่ าเปน็ และ
โรคติดต่อ โรคอุบติัใหม่
          - งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลตามขอบเขตสิทธิ
ประโยชน์
          -  การบริหารจัดการระบบ
เดียว โดย สปสช.ท าหนา้ทีเ่ปน็
หนว่ยงานบริหารจัดการสิทธิ
ประโยชน ์การเงินการคลังและการ
เบกิจ่ายค่าบริการ และระบบข้อมูล

พค.-กย.64 100,000           MS2.1

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนทีเ่ข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวทีเ่ข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อยา่งกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกีย่วข้องทกุ
ภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหนว่ยงาน
รับผิดชอบ ทัง้นี ้
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพือ่พิจารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
และมอบหมาย
หนว่ยงานหลัก
และหนว่ยงาน
สนบัสนนุด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ดินทางเข้า
มาประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01     (1.3) แรงงานต่างด้าว 3 
สัญชาติทีไ่ด้รับการผ่อนผันให้
ท างานในประเทศไทยชั่วคราว
          - สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเปน็ เช่นเดียวกบั
คนไทย
          -  งบประมาณ: ค่าเบีย้
ประกนั (ทกุคนต้องซ้ือบตัรประกนั
สุขภาพ) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงแรงงาน เปน็หนว่ยงาน
หลักในการจัดเกบ็เบีย้ประกนั
          - การบริหารจัดการ: มี
หนว่ยงานหลักทีไ่ด้รับมอบหมาย 
หรือ สปสช. เปน็หนว่ยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house) และ
บริหารจัดการสิทธิประโยชน์

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

   (1.4) คนทีร่อพิสูจนส์ถานะและ
สิทธิ (Stateless)
          -  สิทธิประโยชน:์ บริการ
สาธารณสุขทีจ่ าเปน็ เช่นเดียวกบั
คนไทย
          -  งบประมาณ: เงินสมทบ
จากรัฐบาลกระทรวงสาธารณสุข
เปน็หนว่ยงานหลักในการจัดท าค า
ของบประมาณและบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์
          -  การบริหารจัดการ: 
สปสช.เปน็หนว่ยงานบริหาร
ธุรกรรมการเบกิจ่ายและระบบ
ข้อมูล (clearing house)

กค.64-กย.65 100,000           MS2.1

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X02 โครงการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
 ส าหรับคนต่าง
ด้าวทกุคนทีเ่ข้า
มาประเทศไทย
(1) จัดท าภาพพึง
ประสงค์ของการ
ประกนัสุขภาพ
ภาคบงัคับส าหรับ
คนต่างด้าวทีเ่ข้า
มาประเทศไทย 
และข้อเสนอแนว
ทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
โดยการมีส่วนร่วม
อยา่งกว้างขวาง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
และผู้เกีย่วข้องทกุ
ภาคส่วน
(2) ออกแบบ
ระบบการบริหาร
จัดการด้านต่างๆ 
และหนว่ยงาน
รับผิดชอบ ทัง้นี ้
อาจน าร่องคนต่าง
ด้าวบางกลุ่ม เช่น 
นกัทอ่งเทีย่ว 
ผู้ต้องขัง เปน็ต้น 
(3) เสนอ
คณะรัฐมนตรี 
เพือ่พิจารณาให้
ความเหน็ชอบ
แนวทางการขยาย
ความครอบคลุม
การประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ไปยงัคนต่างด้าวที่
ยงัไม่มีระบบ
ประกนัสุขภาพ 
และมอบหมาย
หนว่ยงานหลัก
และหนว่ยงาน
สนบัสนนุด้าน
ต่างๆ ในการ
บริหารจัดการ
ระบบประกนั
สุขภาพภาคบงัคับ
ส าหรับคนต่าง
ด้าวทีเ่ดินทางเข้า
มาประเทศไทย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มค.-ธค.65 19,904,250       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS3.1 - MS3.2

(1) มีการบรูณาการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการเบกิจ่ายค่าบริการ
สาธารณสุขของระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทนุ และ
ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
รัฐอื่นๆ

มค.-มีค.65 12,515,750       MS3.1

เมย.-ธค.65 7,388,500         MS3.2(2) มีการน าข้อมูลการเบกิจ่าย
ค่าบริการ รวมถึงการใช้บริการ
สาธารณสุขไปใช้ประโยชน ์ดังนี้
    (2.1) สปสช. เปน็กลไกหลักใน
การจัดระบบคืนข้อมูล เพือ่ให้
กลุ่มเปา้หมายน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์
    (2.2) หนว่ยงานรัฐทีดู่แล
การเงินการคลังของประเทศ ได้แก่
 กระทรวงการคลัง ส านกังาน
งบประมาณ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ มีการ
น าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและ
ก าหนดนโยบายด้านการคลัง
สุขภาพและอื่นๆ
    (2.3) หนว่ยบริการ มีการน า
ข้อมูลไปใช้ในการติดตามการ
ใหบ้ริการและพัฒนาบริการเพือ่
ประโยชนก์ารดูแลประชาชน
    (2.4) ประชาชน มีการน าข้อมูล
ไปใช้ในการติดตาม/นดัหมายการ
รับบริการ โดยเฉพาะการสร้าง
เสริมสุขภาพปอ้งกนัโรค และโรค
เร้ือรัง (DM HT)

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X03 โครงการพัฒนา
และบรูณาการ
ระบบฐานข้อมูล
การเบกิจ่าย
ค่าบริการ
สาธารณสุข ใน
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
และการน าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์
(1) พัฒนาและ
บรูณาการระบบ
ฐานข้อมูลการ
เบกิจ่ายและการ
ใช้บริการ
สาธารณสุขของ
ระบบหลักประกนั
สุขภาพภาครัฐ 3 
กองทนุ เพือ่
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชนส์ าหรับ
หนว่ยบริการ ผู้
ก าหนดนโยบาย 
กองทนุประกนั
สุขภาพภาครัฐ 
นกัวิชาการ/
นกัวิจัย ประชาชน
 และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียต่างๆ
(2) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทัง้
 Application 
รองรับการน า
ข้อมูลไปใช้
ประโยชน ์รวมทัง้
การคืนข้อมูลให้
ประชาชน เพือ่
รับทราบข้อมูลการ
ใช้บริการ 
ค่าใช้จ่าย และ/
หรือ เพือ่การ
ติดตาม/นดัหมาย
การรักษา เปน็ต้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X01 มิย.64-กย.65 1,400,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS4.1-MS4.2

(1) มีกจิกรรมหรือพืน้ทีน่ าร่อง 
(Sand box) ทีใ่ช้การจัดบริการ
แบบเนน้คุณค่า (Value-Based 
Healthcare) เปน็กลไกบรูณาการ
การเงินการคลังสุขภาพในพืน้ที ่
ตัวอยา่งเช่น บริการผ่าตัดวันเดียว
กลับ การผ่าตัดแผลเล็ก การ
บริการทีบ่า้น (Home chemo, 
palliative care) บริการอนามัย
แม่และเด็ก บริการโรคหอบหดื 
บริการปฐมภมูิไปทีไ่หนกไ็ด้ในเขต 
เปน็ต้น	

มิย.64-กย.65 1,000,000         MS4.1

(2) ระบบหลักประกนัสุขภาพและ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง กระจายอ านาจ
ผ่านกลไกอนกุรรมการหลักประกนั
สุขภาพระดับเขต (อปสข.) ในการ
สนบัสนนุงบประมาณเพือ่สนบัสนนุ
เขตสุขภาพระบบบริการทีพ่ึง
ประสงค์

มิย.64-กย.65 400,000           MS4.2

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X05 โครงการก ากบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนนิงาน
กจิกรรมปฏรูิป
ระบบหลักประกนั
สุขภาพและ
กองทนุทีเ่กีย่วข้อง
(1)  จัดใหม้ีกลไก/
ระบบการก ากบั
ติดตาม
ประเมินผลการ
ขับเคล่ือน
กจิกรรมการ
ปฏรูิประบบ
หลักประกนั
สุขภาพฯ

(1) มีรายงานความคืบหนา้การ
ด าเนนิงานตามเปา้หมายการปฏรูิป
ระบบหลักประกนัสุขภาพฯ รวมทัง้
ข้อเสนอในการพัฒนา/ขยายผล 
ข้อจ ากดั/ปญัหาอุปสรรคในการ
ด าเนนิงาน (ถ้ามี) ทกุ 3 เดือน

มีค.64 - ธค.65 500,000           โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS5.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ส านกังานหลักประกนัสุขภาพฯ BR0733X04 โครงการน าร่อง
การจัดบริการแบบ
เนน้คุณค่า 
(Value-Based 
Healthcare) ใน
พืน้ทีเ่ขตสุขภาพ
(1) จัดท าข้อเสนอ
การจัดบริการแบบ
เนน้คุณค่าโดยใช้
กลไกการเงินการ
คลังทีม่ีการบรูณา
การในพืน้ทีเ่ขต
สุขภาพ โดยน า
ร่องด าเนนิการใน
พืน้ทีท่ีม่ีความ
พร้อม 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1(Big
 Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ประชาชนรวมทัง้ผู้สูงอาย ุ4 เขตสุขภาพ ทีไ่ดร้ับประโยชน์ (ร้อยละ 30 ของกลุ่มเปา้หมาย) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

กระทรวงสาธารณสุข

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สาธารณสขุ

การปฏริูปเขตสุขภาพให้มรีะบบบริหารจัดการแบบบรูณาการ คล่องตวั และการร่วมรับผิดชอบดา้นสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน BR0705
ประเทศมเีขตสุขภาพทีม่รีะบบบริหารจัดการแบบบรูณาการและ ร่วมรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน มคีวามคล่องตวั ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถท าให้เกิดผลส าเร็จในพ้ืนทีต่ามเปา้หมายของการปฏริูปประเทศดา้นสุขภาพและสาธารณสุข รวมถึงการจัดการภาวะฉกุเฉนิดา้น
สาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอาย ุระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข สถำบนัวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.)ส้ำนกังำนหลักประกนัสุขภำพแหง่ชำติ (สปสช.) กระทรวงมหำดไทย      ส ำนกังำน
คณะกรรมกำรสุขภำพแหง่ชำติ (สช.) ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) กรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทย ์กระทรวง
สำธำรณสุข กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข กรมสุขภำพจิต กระทรวงสำธำรณสุข กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสุข กรมสนบัสนนุบริกำร
สุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข และส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสุข

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ระบบบริหาร 5 ระบบ 1) ดา้นก าลังคน 2) ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ 3) ดา้นเทคโนโลยสีุขภาพ 4) ดา้นการเงินการคลัง
 5) ดา้นภาวะผู้น า & อภบิาลระบบ ทีเ่ริ่มด าเนินการส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

ม.ค 64 - ธ.ค. 65

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

ระบบระเบยีนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบคุคล 4 ระบบ (ภาวะฉกุเฉนิดา้นสาธารณสุข โรคไมต่ดิตอ่ ผู้สูงอาย ุ
ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนทีเ่ก่ียวขอ้ง) ส าหรับ 4 เขตสุขภาพ

MS2 MS3 MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0705Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มูลนธิิสถำบนัวิจัยเศรษฐกจิกำร
คลัง และส ำนกังำน
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 
(กองตรวจรำชกำร และกอง
ยทุธศำสตร์และแผนงำน)

BR0705X01 โครงกำรจัดท ำกลไกกำร
บริหำรจัดกำรและบริกำร
แบบบรูณำกำรในเขตพืน้ที่
เขตสุขภำพน ำร่อง

ข้อเสนอกลไกกำรบริหำร
จัดกำรและบริกำร เขต
สุขภำพแบบบรูณำกำร

ม.ค. 64 - พ.ย.. 65 20,000,000       เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: สถำบนัวิจัย
ระบบสำธำรณสุข 
(สวรส)

MS1 กำรปฏรูิประบบ
บริหำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (กองยทุธศำสตร์
และแผนงำน และส ำนกังำน
เขตสุขภำพที ่9)

BR0705X02 โครงกำรศึกษำ
กระบวนกำรด ำเนนิงำน
และกำรบรรลุผลส ำเร็จ
ของโครงกำรส ำคัญตำม
นโยบำยกำรปฏรูิปกำร
บริหำรจัดกำรเขตสุขภำพ
สู่กำรเปน็เขตพัฒนำพิเศษ
ด้ำนสุขภำพ และประเด็น
มุ่งเนน้ของเขตสุขภำพที ่9
 ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

ข้อเสนอปจัจัยสู่
ควำมส ำเร็จในกำรปฏรูิป
กำรบริหำรจัดกำรเขต
พัฒนำพิเศษด้ำนสุขภำพ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,000,000         เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: แผนงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในควำม
รับผิดชอบของ
ส ำนกัวิชำกำร
สำธำรณสุข 
กระทรวง
สำธำรณสุข

MS1 กำรปฏรูิประบบ
บริหำรจัดกำรด้ำน

สุขภำพ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข (กองยทุธศำสตร์
และแผนงำน)

BR0705X03 โครงกำรพัฒนำระบบ
ระเบยีนสุขภำพ อิเลกทรอ
นกิส์ส่วนบคุคล (Personal
  Health Record : PHR) 
เชื่อมต่อโปรแกรมกำร
จัดกำรข้อมูลวัคซีนโควิด-
19 (Line Official 
Account หมอพร้อม) ใน
พืน้ทีเ่ขตสุขภำพที ่9

เขตสุขภำพน ำร่องมีระบบ
ระเบยีนสุขภำพ
อิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถคืน
ข้อมูลใหป้ระชำชนใช้
ประโยชนใ์นกำรจัดกำร
สุขภำพตนเองได้อยำ่ง
เหมำะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 10,000,000       เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น
: สถำบนัวิจัย
ระบบสำธำรณสุข 
(สวรส)
: แผนงำนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม
ของประเทศ 
(สกสว.) ในควำม
รับผิดชอบของ
ส ำนกัวิชำกำร
สำธำรณสุข 
กระทรวง
สำธำรณสุข

MS2
MS3

กำรปฏรูิประบบ
เทคโนโลยแีละ

สำรสนเทศสุขภำพ

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



 

 

 

 
 

8 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 



8. ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0801 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิง

รุกและการจัดการ Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการคลังข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับการยืนยันภาครัฐ

2. พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

3. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ท่ีเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเข้าข่ายการกระท าความผิดอย่างเคร่งครัด

4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม

5. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน

BR0802 การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากับดูแลเน้ือหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบ

2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพ่ิมมากข้ึน

3. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าท่ีครอบคลุมการพิจารณาและก ากับดูแลเน้ือหาของส่ือ

4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ส่ือทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เน้ือหา

5. ก าหนดตัวช้ีวัดเก่ียวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวช้ีวัดระดับองค์กร

6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และเป็นธรรม

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ 1. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ

2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย

3. มีการจัดท าส่ือ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยุคดิจิทัล

4. มีการพัฒนาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารให้มีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนท่ีรู้เท่าทันส่ือ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรุกและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

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

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อยำ่งนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.1 (MS5.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่5.3 (MS5.3)

บงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ทีเ่ผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารทีเ่ขา้ขา่ยการกระท าความผิดอยา่งเคร่งครัด

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

ยกระดับกำรน ำเทคโนโลย ีอำท ิระบบ AI และ Big Data เข้ำมำช่วยในกำรเฝ้ำระวังและจัดกำรกบัข่ำวปลอม 
และปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยสีำรสนเทศ

ชว่งระยะเวลา **
ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

ประสิทธิภาพของการจัดการคลังขอ้มลูและการประชาสัมพันธ์ขอ้มลูขา่วสารทีถู่กตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดร้ับ
การยนืยนัภาครัฐ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องแจ้งควำมร้องทกุข์ด ำเนนิคดีกบัผู้ทีเ่ผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทีเ่ข้ำข่ำยกำรกระท ำควำมผิด

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

บคุลำกรของภำครัฐได้รับกำรอบรมใหม้ีควำมรู้ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรส่ือสำร และด้ำนเทคโนโลยดิีจิทลัและกำร
แกไ้ขปญัหำข่ำวปลอม
สร้ำงเครือข่ำยและพัฒนำบคุลำกรผู้ปฏบิติังำนทีเ่กีย่วข้องกบักำรแกไ้ขปญัหำข่ำวปลอมเพือ่รู้เทำ่ทนัและรับมือกบัข่ำว
ปลอม

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ด ำเนนิกำรเชิงรุกกบัผู้กระท ำควำมผิดโดยกำรบงัคับใช้กฎหมำยตำมขั้นตอนจนส้ินสุดกระบวนกำร มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนำบคุลำกรภำครัฐด้ำนกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดทำงเทคโนโลยสีำรสเทศ

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบคุลากรทีป่ฏบิตังิานเก่ียวขอ้งกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

กำรสืบสวนโดยกำรตรวจวิเครำะหห์ลักฐำนกำรกระท ำควำมผิดทีม่ีประสิทธิภำพด้วยเคร่ืองมือทีไ่ด้มำตรฐำน มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0801
1) การให้ขอ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครัฐ มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเร็ว และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารทีเ่พ่ิมมากขึน้ 
รวมทัง้ด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรือสภาวะวิกฤตทีจ่ะเกิดขึน้ในอนาคตไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครัฐมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานทีม่คีวามถูกตอ้ง ทันสมยั ในรูปแบบทีส่ามารถเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ทีส่อดคล้องตามบทบาท
หน้าทีข่องแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพือ่ใหท้กุภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรภำครัฐได้อยำ่งสะดวก

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

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65
สร้ำงช่องทำงกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ออนไลนเ์พือ่เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทีผ่่ำนกำรตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบำะแส
เพือ่ท ำกำรตรวจสอบ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก ำหนดมำตรกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำนด้ำนกำรใหค้วำมร่วมมือในกำรแกไ้ขข่ำวปลอมส ำหรับหนว่ยงำนภำครัฐ มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ำยภำคประชำชนได้รับรำงวัลหรือกำรยกยอ่งเมื่อใหค้วำมร่วมมือในกำรเฝ้ำระวังหรือแจ้งเบำะแสข้อมูลข่ำวสำรทีม่ี
เนือ้หำไม่เหมำะสม

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

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



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801001 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนกัรู้ ใหแ้กป่ระชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณกอ่นจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เนต็

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800        โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

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

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801002 โครงการจัดหาชุด
อุปกรณ์/โปรแกรม
 เพิม่ประสิทธิภาพ
งานตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพือ่
รองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดทีไ่ด้มาตรฐาน
และเพียงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

5,136,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801003 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage "อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวม
จัดเกบ็ สืบสวน วิเคราะหข์้อมูล
หลักฐานเพือ่ร้องขอต่อศาลใหม้ีการ
ระงับการแพร่หลายซ่ึง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ทีผิ่ดกฎหมาย มี
ช่องทางใหป้ระชาชนแจ้งเบาะแส 
เนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3.1

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801004 โครงการอบรมครู
ไซเบอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดั
กองบญัชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน
 - มีความรู้ และทกัษะ สามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดใหก้บันกัเรียน 
ประชาชนในชุมชน ใหไ้ด้รู้เทา่ทนั
ภยัทีแ่ฝงมากบัเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200            โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801005 โครงการอบรม
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยทีี่
เกีย่วกบั
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดั
ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ และผู้ที่
เกีย่วข้องทีผ่่านการอบรมสามารถ
น าความรู้ไปปฏบิติังานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถเปน็ทีป่รึกษา
 และใหค้ าแนะน าเกีย่วกบั
พยานหลักฐานทางเทคโนโลย ีแก่
ข้าราชการต ารวจในพืน้ทีต่่อไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600            โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801006 โครงการอบรม
เพิม่ประสิทธิภาพ
ใหก้บัข้าราชการ
ต ารวจเพือ่ปรับ
ความรู้เกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
- มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน และประชาชน
ได้รับบริการทีดี่มีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801007 โครงการอบรม
ปรับพืน้ฐาน
ข้าราชการต ารวจ
ทีย่า้ยมาด ารง
ต าแหนง่ใหม่ใน
สังกดั บก.ปอท.

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801008 โครงการอบรม
พนกังานสอบสวน
และบคุลากรใน
กระบวนการ
ยติุธรรมเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การท างานและ
การใหบ้ริการ
ประชาชน

 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี
 - มีความรู้ และทกัษะ เพือ่ใช้ใน
การปฏบิติังาน ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400             โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

ส านกังาน กสทช. BR0801009  - มีการบงัคับใช้กฎหมายอยา่ง
เหมาะสม โดยมีการด าเนนิการ
ตามกระบวนการทางปกครอง 
รวมถึงมีการพิจารณาก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมต่อ
พฤติการณ์และผลกระทบทีเ่กดิขึ้น
จากการกระท าความผิด  
 - สนบัสนนุ / ส่งเสริม /ยกระดับ
คุณภาพของการเผยแพร่เนือ้หา
รายการทางส่ือวิทยแุละโทรทศันใ์ห้
เปน็ส่ือทีม่ีความปลอดภยั
สร้างสรรค์และเปน็ประโยชนต่์อ
สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 
64

ภารกจิประจ า ไม่เสนอขอ
งบประมาณ

MS 3.2

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801010 ค่าบ ารุงรักษา
โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพงาน
ตรวจพิสูจน์
หลักฐานทาง
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่
รองรับการ
ใหบ้ริการด้านสังคม

มีเคร่ืองมือตรวจวิเคราะหห์ลักฐาน
การกระท าความผิดทีไ่ด้มาตรฐาน
และเพียงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0801011 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนกัรู้ ใหแ้กป่ระชาชนในการ
รับข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วิจารณญาณกอ่นจะเผยแพร่หรือ
ส่งต่อในอินเทอร์เนต็

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

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

ก ากบัดูแลการ
ออกอากาศเนือ้หา
รายการทีม่ีการ
น าเสนอข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ 
ของผู้ประกอบ
กจิการกระจาย
เสียงและกจิการ
โทรทศัน ์(ผู้รับ
ใบอนญุาต) ให้
เปน็ไปตาม
พระราชบญัญัติ
การประกอบ
กจิการกระจาย
เสียงและกจิการ
โทรทศัน ์พ.ศ. 
2551 ตลอดจน
กฎหมายอื่น ๆ ที่
เกีย่วข้อง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801012 โครงการศูนย์
ตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทาง
เทคโนโลย ี(Digital
 Forensic Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการปฏบิติั
หนา้ที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ีสามารถปฏบิติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม (ปอท.)

BR0801013 โครงการจัดต้ัง
ศูนยป์ระสาน
ความร่วมมือด้าน
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยแีละ
ความมั่นคง
ปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes 
And Cyber 
Security 
Cooperation 
Center)

 - มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการปฏบิติั
หนา้ที ่
 - ข้าราชการต ารวจในสังกดักอง
บงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกีย่วกบัอาชญากรรมทาง
เทคโนโลย ีสามารถปฏบิติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801014 โครงการพัฒนา
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพือ่การ
ประชาสัมพันธ์
ภาครัฐเชิงรุก

มีระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก เพือ่
เปน็รากฐานของคลังข้อมูลอัจฉริยะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

กรมประชาสัมพันธ์ BR0801015 โครงการบริหาร
จัดการข้อมูล
ข่าวสารเพือ่การ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารใน
ภาวะปกติและภาวะวิกฤติทีถู่กต้อง
 รวดเร็ว เชื่อถือและอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมที่จะชว่ย
ขบัเคลือ่นกิจกรรมที่มนัียส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการที่จะชว่ยสร้างแรงจูงใจระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มกีารแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มลูขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของขอ้มลูขา่วสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลขอ้มลูและสามารถน ามาใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อยำ่งนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร  

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบงัคับใชก้ฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบงัคับใชก้ฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับคดทีีใ่ชส้ื่อออนไลน์เปน็
เครื่องมอือยา่งเคร่งครัด ทันตอ่สถานการณ์ และเปน็ธรรม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานหลักให้มอี านาจหน้าทีค่รอบคลุมการพิจารณาและก ากับดแูลเน้ือหาของ
สื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตวัชีว้ัดเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและรวดเร็วของหน่วยงานเปน็ตวัชีว้ัดระดบัองค์กร ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สร้ำงควำมตระหนกัในกำรรับผิดชอบต่อกำรผลิตและกำรเผยแพร่เนือ้หำใหม้ีคุณภำพและร่วมกนัช่วยตรวจสอบ เฝ้ำระวัง

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

ภำครัฐสร้ำงระบบกำรใหร้ำงวัลหรือกำรยกยอ่งส่ือทีม่ีควำมรับผิดชอบในกำรเผยแพร่ข้อมูลและเนือ้หำต่อสังคม

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0802

1) มหีน่วยงานรับผิดชอบทีม่สีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทัง้พัฒนาศักยภาพให้เปน็ศูนยป์ระสานงานขอ้มลูขา่วสารใน
ภาวะวิกฤต ิอาทิ กรณีเกิดเหตภุยัพิบตั ิหรือกรณีเกิดโรคระบาดรุนแรง
2) ประชาชนผู้บริโภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้ับการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิทีพึ่งมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทัง้ภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังตดิตาม ก ากับดแูลเน้ือหาของขอ้มลูขา่วสารในสื่อทุกรูปแบบอยา่งเขม้ขน้ ทัน
สถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อยา่ง
เปน็ระบบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมคีวามรับผิดชอบตอ่การเผยแพร่เน้ือหา

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกจิกำรกระจำยเสียง กจิกำรโทรทศัน ์
และกจิกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี

สร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสขอ้มลูเน้ือหาทีไ่มเ่หมาะสมบนสื่อออนไลน์
เพ่ิมมากขึน้

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802001 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย 
มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวมจัดเกบ็ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพือ่ร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 
ก.ย. 64

9,938,700         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802002 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน ใหส้ามารถ
ปฏบิติังานด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา
 บริหารการข่าว และการรับแจ้ง
เตือน ได้ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนกัรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวิจารณญาณกอ่นจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เนต็

25 ม.ค. 64 – 30 
ก.ย. 64

95,226,800       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2, 
MS5

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนนิโครงการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1,  MS2, MS3,  
MS4.1, MS4.2, MS5, MS6 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนนิโครงการส านกังาน กสทช. BR0802003 โครงการจ้างที่
ปรึกษาเพือ่พัฒนา
กลไกหรือ
มาตรการปอ้งกนั
การรังแก ข่มขู่ 
คุกคาม สตรี เด็ก 
และเยาวชน โดย
ช่องทางผ่านส่ือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการปอ้งกนัการ
รังแก ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และ
เยาวชน ผ่านส่ือมัลติมีเดียต่าง ๆ 
2.เกดิการพัฒนาส่ือทีส่ร้างสรรค์
ส าหรับเปน็แหล่งเรียนรู้ส าหรับสตรี 
เด็กและเยาวชน ส่งผลใหเ้ปน็ผู้ทีม่ี
ทกัษะความฉลาดทางดิจิจัล 
และเปน็พลเมืองทีม่ีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802004 โครงการจ้างเหมา
เฝ้าระวังเว็บไซต์
ผิดกฎหมาย
(Facebook 
Fanpage “อาสา 
จับตา ออนไลน์")

มีหนว่ยงานเฝ้าระวัง ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ด
กฎหมาย 
มีเจ้าหนา้ทีร่วบรวมจัดเกบ็ สืบสวน
 วิเคราะหข์้อมูลหลักฐานเพือ่ร้อง
ขอต่อศาลใหม้ีการระงับการ
แพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่
ผิดกฎหมาย มีช่องทางให้
ประชาชนแจ้งเบาะแส เนือ้หาทีไ่ม่
เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 
ก.ย. 65

10,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1
MS2

กระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิ
และสังคม

BR0802005 โครงการศูนย์
ประสานงานและ
แกไ้ขปญัหาข่าว
ปลอม (Anti Fake
 News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 
สถานที ่และบคุลากรในการ
ปฏบิติังาน พร้อมทัง้ท าการพัฒนา
บคุลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหส้ามารถปฏบิติังาน
ด้านการวิเคราะหเ์นือ้หา บริหาร
การข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทนัทว่งท ีและด าเนนิการ
ประสานงานกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
ส่ือมวลชน รวมถึง
การสร้างความตระหนกัรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อยา่งมีวิจารณญาณกอ่นจะ
เผยแพร่หรือส่งต่อในอินเทอร์เนต็

1 ต.ค. 64 – 30 
ก.ย. 65

98,787,700       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

 MS2,
MS5

คณะกรรมการฯ มคีวามเห็นเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากสถานการณ์และบริบทในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรจัดท าขอ้เสนอแผนงาน /โครงการเพ่ิมเติมที่จะชว่ย
ขบัเคลือ่นกิจกรรมที่มนัียส าคัญฯ ได้ทันต่อสถานการณ์ และพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักหารือกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เพ่ือพิจารณาจัดท าโครงการที่จะชว่ยสร้างแรงจูงใจ ระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาขา่วปลอม และรณรงค์ให้มกีารแจ้งเบาะแส เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์ขอ้มลูขา่วสารและพัฒนากระบวนการท างาน รวมทั้งเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพของขอ้มลูขา่วสารในภาครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สามารถประมวลขอ้มลูและสามารถน ามาใชไ้ด้อย่างมปีระสิทธิภาพ

อยูร่ะหว่างเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

การยกระดบัการรู้เท่าทันสื่อ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)  - กองทนุพัฒนำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์ 

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ  - สถำบนัอุดมศึกษำ

 - โรงเรียนในสังกดั กทม.

 - กระทรวงวัฒนธรรม  - คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนกำรศึกษำ

 - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทลั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
กระบวนกำรส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือและสำรสนเทศของประเทศไทยทีม่ีประสิทธิภำพ และสำมำรถน ำ
ผลกำรส ำรวจไปปรับปรุงกำรรู้เทำ่ทนัส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)
ผลส ำรวจข้อมูลสถำนภำพกำรรู้เทำ่ทนัส่ือสำรสนเทศ และดิจิทลั (MIDL) ของบคุลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศไทย 
จัดท ำตัวชี้วัดกำรประเมิน โดยบคุคลสำมำรถเข้ำใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่ำข้อมูลส่ือและสำรสนเทศได้

ต.ค. 64 - มิ.ย. 65

หลักสูตรด้ำนส่ือศึกษำได้รับกำรบรรจุในกำรศึกษำภำคบงัคับ (ระดับประถมศึกษำ และระดับมัธยมศึกษำ) และ
ระดับอุดมศึกษำ ภำยในป ี2565

ต.ค. 63- ต.ค. 65

ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

 - หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ Media Literacy (Thai 
MOOC) คณะกำรส่ือสำรมวลชน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

 - กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกบัอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย ี(ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

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

หลักสูตรต้นแบบกำรรู้เทำ่ทนัส่ือส ำหรับเยำวชน รวมทัง้กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ใหก้บัผู้น ำเยำวชน โรงเรียนและ
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0803

1) หลักสูตรดา้นสื่อศึกษาไดร้ับการบรรจุในการศึกษาภาคบงัคับ (ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา) และระดบัอุดมศึกษา ภายในป ี2565
2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย เชน่ การใชต้วัชีว้ัดการประเมนิ โดยบคุคลสามารถเขา้ใจ ประเมนิผล และ
ประเมนิคุณค่าขอ้มลูสื่อและสารสนเทศได ้ซ่ึงแบง่ออกเปน็ 4 ตวัชีว้ัดยอ่ย ไดแ้ก่
       (1) การเขา้ใจ หมายถึง บคุคลสามารถเขา้ใจความส าคัญของผู้ให้บริการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศตอ่สังคม
       (2) การประเมนิผล หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิผล วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชือ่มโยง และประยกุตใ์ชเ้กณฑ์เบือ้งตน้ เพ่ือประเมนิผล
ขอ้มลูและสารสนเทศทีไ่ดร้ับและแหล่งทีม่าของขอ้มลู รวมถึงผู้ให้บริการขอ้มลูและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมนิคุณค่า หมายถึง บคุคลสามารถประเมนิคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชือ่ถือขอ้มลูสื่อและสารสนเทศและแหล่งทีม่าได้
       (4) การจัดระบบ หมายถึง บคุคลสามารถสังเคราะห์ และจัดการขอ้มลูสื่อและสารสนเทศทีร่วบรวมได้
3) จ านวนรายการทีม่เีน้ือหาสาระสร้างสรรค์มปีระโยชน์ บนส านึกของความเปน็ไทยร่วมสมยัและสอดคล้องกับการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและ
สังคมโลกอยา่งผู้มอีารยธรรมเพ่ิมขึน้

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

 - กรมประชำสัมพันธ์ ส ำนกันำยกรัฐมนตรี

หลักสูตรกำรรู้เทำ่ทนัส่ือแบบออนไลน ์(MOOC) เพือ่เอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนในยคุนวินอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษำ
 และระดับมัธยมศึกษำ

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)
ส่งเสริมใหน้กัศึกษำ มีกำรเรียนรู้และจัดท ำเนือ้หำของส่ือส ำหรับเผยแพร่ เกดิกำรเรียนรู้จำกกำรลงมือปฏบิติัจริง เข้ำใจ
ถึงกระบวนกำรในกำรท ำข่ำว ท ำส่ือ เกดิควำมตระหนกัในกำรน ำเสนอและเสพข่ำวในทกุมิติ จรรยำบรรณในกำรท ำส่ือ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (M2) ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย ต.ค. 64 - ธ.ค. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัยะลำ BR0803001 โครงกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
รำยวิชำหมวด
ศึกษำทัว่ไป

ปงีบประมำณ  2564  จ ำนวน  
นกัศึกษำลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย .64 466,000           เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS 1.2

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) สร้ำงใหน้กัศึกษำในระดับอุดมศึกษำกลำยเปน็ผู้เชี่ยวชำญและมีควำมสำมำรถในวิชำชีพทีม่ีพืน้ฐำนด้ำนผู้ส่ือข่ำว นกัข่ำว
ในกำรเปน็กลุ่มนกัส่ือสำรมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.3 (MS4.3) ประชำชน/เครือข่ำยนกัส่ือสำร มีควำมรู้เทำ่ทนัส่ือและข่ำวปลอม สำมำรถส่ือสำรข้อมูลกนัได้อยำ่งถูกต้องและมี
ประสิทธิภำพ

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยูร่ะหว่างการด าเนินโครงการ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือขา่ยนักสื่อสารไดร้ับการพัฒนาให้มคีวามรู้ดา้นสื่อสารมวลชนทีรู่้เท่าทันสื่อ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) บคุลำกรผู้สอนด้ำนกำรส่ือสำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำรเปล่ียนแปลงด้ำนกำรส่ือสำรในยคุดิจิทลั และสำมำรถ
ถ่ำยทอดไปยงักลุ่มเปำ้หมำยได้อยำ่งถูกต้อง

มี.ค. 64-ก.ย.65

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยคุดจิิทัล ต.ค. 63 - ก.ย.65

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ส่ือเพือ่กำรประชำสัมพันธ์ใหป้ระชำชนในทกุช่วงวัยเหน็ถึงควำมจ ำเปน็ ประโยชนจ์ำกกำรรู้เทำ่ทนัส่ือ ส่งเสริมใหเ้กดิ
ควำมตระหนกัรู้ กำรเลือกบริโภคส่ือ กำรแยกแยะข้อมูลข่ำวสำรได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

MS3 

MS1.2 
MS1.3  

MS1.3 
MS4.1  

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

MS1 
MS2 
MS4 

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์ (สพธอ.)

BR0803002 1 ต.ต. 63 - 30 
ก.ย. 64

         9,409,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 3.1

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
ดิจิทลั

BR0803003 โครงกำรยกระดับ
ทกัษะดิจิทลั
ส ำหรับผู้สูงวัย
และผู้ด้อยโอกำส
 - กจิกรรมสร้ำงผู้
สูงวัยและ
ผู้ด้อยโอกำสเปน็
ก ำลังคนดิจิทลัสู้
ภยัไซเบอร์

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

         9,315,300  โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

สภำดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและ
สังคมแหง่ประเทศไทย 

BR0803004 กำรจัดอบรม
สัมมนำใหก้บั
ผู้ประกอบกำร
อุตสหกรรมบนัเทงิ
 และส่ือมวลชน
ร่วมไปถึง
ประชำชน ใหม้ี
ควำมรู้
ควำมสำมำรถ
ปรับตัวใน ยคุ 5G
 และ New 
Normal

เพือ่ยกระดับกำรรู้เทำ่ทนัส่ือของ
ผู้ประกอบกำรอุตสหกรรมบนัเทงิ 
และส่ือมวลชนร่วมไปถึงประชำชน 
ใหม้ีควำมสอดคล้อง กบั
สถำนกำรณ์เทคโนโลยดิีจิทลั
ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิค - 19 โดย
ผ่ำนกำรอบรมสัมนำผู้ประกอบกำร
 และบคุลำกรด้ำนกำรส่ือสำรใหม้ี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบริบทกำร
เปล่ียนแปลงด้ำนกำร ส่ือสำรในยคุ
ดิจิทลั ซ่ึงอยูใ่นกจิกรรมปฏรูิป
ประเทศที ่3 กำรยกระดับกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ ในขั้นตอนที ่2 กำรรณรงค์
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือ และขั้นตอนที ่3 
กำรพัฒนำบคุลำกรในกำรสอนและ
ใหค้วำมรู้ด้ำนส่ือสำรมวลชนที่
รู้เทำ่ทนั (จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 200 คน

พ.ย. 64          2,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

เพือ่ใหป้ระชำชนได้รับกำร
เตรียมพร้อมเพือ่เปน็ Digital 
Citizen สำมำรถเข้ำถึงเทคโนโลย ี
และได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวก
จำกกำรใช้บริกำรธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถใช้
เทคโนโลยไีด้อยำ่งสร้ำงสรรค์ และ
มั่นคงปลอดภยั โดยกจิกรรม
ดังกล่ำว มีผลผลิตทีจ่ะส่งมอบใน
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ส่ือกำรเรียนรู้ พัฒนำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพือ่เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen จ ำนวน 15 เร่ือง
   2. คนไทยกลุ่มเปำ้หมำย (เด็ก 
เยำวชน ผู้สูงอำยุ) มีควำมตระหนกั
 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทกัษะในกำร
ใช้เทคโนโลยดิีจิทลัใหเ้กดิประโยชน์
และสร้ำงสรรค์ (Digital Literacy) 
เพิม่ขึ้น ร้อยละ 70

งำนสนบัสนนุ
ภำรกจิ
คณะกรรมกำร
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์
(กจิกรรม กำร
พัฒนำคนไทย
กลุ่มเปำ้หมำย 
(เด็ก เยำวชน 
ผู้สูงอำย)ุ เพือ่
เตรียมพร้อมเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกบักำรท ำ
ธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนกิส์
อยำ่งมั่นคง
ปลอดภยั)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่

เก่ียวขอ้ง

มหำวิทยำลัยรำชภฏัพระนคร BR0803005 โครงกำรกำร
พัฒนำและ
ยกระดับศักยภำพ
นกัวิจัยชุมชนแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม
มหำวิทยำลัยรำช
ภฏัพระนคร

สถำบนัฝึกอบรมมีเนือ้หำกำรอบรม
เกีย่วกบักำรรู้เทำ่ทนัส่ือ

ธ.ค. 63 - ธ.ค. 64 2,560,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 4.3

ส ำนกังำน กสทช. BR0803006 โครงกำรพัฒนำ
ทกัษะกำรเรียนรู้
ของประชำชน
เกีย่วกบักจิกำร
กระจำยเสียงและ
โทรทศัน ์เพือ่กำร
ใช้ประโยชนอ์ยำ่ง
รู้เทำ่ทนั 

มีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรพัฒนำ
ทกัษะกำรเรียนรู้ของประชำชน
เกีย่วกบักจิกำรกระจำยเสียงและ
โทรทศันเ์พือ่กำรใช้ประโยชนอ์ยำ่ง
รู้เทำ่ทนั ในระดับมัธยมศึกษำ 
ระดับอุดมศึกษำ และประชำชน
ทัว่ไป ทัง้แบบออนไลนแ์ละ
ออฟไลนเ์พิม่ขึ้นอยำ่งต่อเนือ่ง

ป ี2564 - เงินนอก
งบประมำณ/

แหล่งเงินได้รำยได้
อื่น

MS1.1

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ
รหัสโครงการ

(BR0101Xnn)

โครงการ
/การด าเนินงาน

 ***

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803007 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับอุดมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803008 ยกร่ำงหลักสูตร
กำรรู้เทำ่ทนัส่ือใน
ระดับ
ประถมศึกษำ 
และมัธยมศึกษำ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803009 โครงกำรอบรม 
ประชำสัมพันธ์ 
และจัดค่ำยกำร
เรียนรู้เพือ่พัฒนำ
ทกัษะกำรรู้เทำ่
ทนัส่ือใหก้บั
บคุคลทกุช่วงวัย

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803010 โครงกำรเพือ่
ส่ือสำรให้
ประชำชนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบักำรรู้เทำ่
ทนัส่ือ

กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

BR0803011 โครงกำรส ำหรับ
ประชำชนใน
ชุมชนและผู้สูงอำยุ
ในกำรรับรู้
ข่ำวสำรทีถู่กต้อง 

 ใช้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัยทัง้ในส่วนกลำงและภมูิภำค ในลักษณะสร้ำงควำมเชื่อมโยงของมหำวิทยำลัยสู่ชุมชนในกำรด ำเนนิกำรดังกล่ำว
อยำ่งต่อเนือ่ง

ประสำนกระทรวงมหำดไทย และกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์เนือ่งจำกปจัจุบนัมีข่ำวสำรทีบ่ดิเบอืน หรือเปน็เทจ็ และ
ส่งผลใหเ้กดิควำมเข้ำใจทีค่ลำดเคล่ือนโดยเฉพำะในประเด็นด้ำนสุขภำพของผู้สูงอำย ุ
รวมทัง้สร้ำงช่องทำงและลดข้อจ ำกดัในกำรส่ือสำร

ประสำนกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เพือ่ใหก้ำรร่ำงหลักสูตรกำรรู้
เทำ่ทนัส่ือมีกำรก ำหนดมำตรฐำนและเปน็ไปอยำ่งต่อเนือ่ง

ประสำนหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องจัดอบรม ประชำสัมพันธ์ และจัดค่ำยกำรเรียนรู้เพือ่พัฒนำทกัษะกำรรู้เทำ่ทนัส่ือใหก้บับคุคลทกุช่วงวัย

ประสำนควำมร่วมมือจำกทีป่ระชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย และประธำนหลักสูตรหรือคณำจำรยท์ีเ่กีย่วข้องกบัด้ำนส่ือสำรมวลชนจำก
มหำวิทยำลัยทีม่ีกำรเรียนกำรสอนในสำขำดังกล่ำวร่วมกนัพิจำรณำเพือ่ด ำเนนิกำร
ยกร่ำงหลักสูตรดังกล่ำวใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนัในทกุมหำวิทยำลัย และใหม้ีคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำนส่ือสำรมวลชนฯ เข้ำร่วม
ด ำเนนิกำรด้วย

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เห็นควรให้มกีารด าเนินงานตามมตทิีป่ระชมุ ซ่ึงยงัไมไ่ดข้อ้ยตุกัิบหน่วยงาน ****

ความเห็น/แนวทางการด าเนินงาน



 
 
 
 
 
 

9 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านสังคม  
 



9. สังคม

 BR0901 การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณท่ี
เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ

1. มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
2. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช 
3. * อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

 BR0902 ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี 
เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ี
ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

1. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมท่ีมีการบูรณาการในระดับพ้ืนท่ี
2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
3. มีการส่ือสารและบริหารจัดการข้อมูล
4. มีระบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 BR0903 การปฏิรูปการข้ึนทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ 
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง

1. การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ท่ีปัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน
2. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนค าขอมีบัตรประจ าตัว คน
พิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัวคนพิการ 
3. การเช่ือมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์ด้านคนพิการ
4. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องได้ ภายในปี 2565

 BR0904 การสร้างกลไกท่ีเอ้ือให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง 1. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....
2. กทม. ทบทวนระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

3. มีแนวทางในการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน
4. มีกลไกการติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

 BR0905 การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับประชาชน 1. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ เร่ือง นโยบายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินปฏิรูปและนโยบายจัดท่ีดินในกฎหมายอ่ืนๆ อันจะมีผลกับการเพ่ิมมูลค่าท่ีดิน
 ตามท่ีกฎหมายอนุญาตให้ท า
2. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าท่ีดิน และเร่ิมประเมินมูลค่าท่ีดินของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นท่ีดิน
กรรมสิทธ์ิท่ี ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว
3. ติดตามอนุบัญญัติอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดท่ีดินให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับส านักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้

สามารถซ้ือขายกรรมสิทธ์ิในท่ีดินได้
4. เร่ิมปฏิบัติการให้เช่าซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าท่ีเหมาะสมและจ าเป็น ท้ังการสร้างความตกลงกับกรมท่ีดินและธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



แผนการปฏริูปประเทศดา้น ดา้นสังคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 1
(Big Rock) BR0901
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock ประชาชนมีความมั่นคงด้านรายได้เมื่อถึงวัยเกษียณอาย/ุหลังพ้นวัยท างาน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการคลัง
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงแรงงาน (ส านักงานประกันสังคม) 

 - กรมกิจการผู้สูงอายุ (พม.)
 - กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) 

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1) มี พ.ร.บ. กองทนุบ าเหน็จบ านาญแหง่ชาติ พ.ศ. ....

เป้าหมายย่อยท่ี 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 1.2 (MS1.2) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.3 (MS1.3) ร่าง พ.ร.บ. กบช. ผ่านการตรวจพจิารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวฒิุสภา

เป้าหมายย่อยท่ี 1.4 (MS1.4) ร่าง พ.ร.บ. กบช. มีผลบังคับใช้

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2) มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบยีบ กอช 

เป้าหมายย่อยท่ี 2.1 (MS2.1) กอช. มีผลการศึกษาแนวทางการปรับกฎระเบียบ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของกองทุน

เป้าหมายย่อยท่ี 2.2 (MS2.2) คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติเห็นชอบข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช. 

เป้าหมายย่อยท่ี 2.3 (MS2.3) เสนอกระทรวงการคลังเพื่อพจิารณา

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3) * อยูร่ะหว่างรอผลการพิจารณาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง

BR0901X01 ผลักดันร่าง พ.ร.บ. กบช. เพื่อให้
แรงงานในระบบมีรายได้หลังเกษยีณ
ที่เพยีงพอ

ร่าง พ.ร.บ. กบช. 
มีผลบังคับใช้

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 195 (ล้านบาท)  งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

MS 1 ด้านสังคม

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) BR0901X02 การผลักดันข้อเสนอการปรับ
กฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การด าเนินงานของ กอช.

มีข้อเสนอแนว
ทางการปรับ
กฎระเบียบ กอช.

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2 ด้านสังคม

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

ธ.ค.-65

ธ.ค.-64

ธ.ค.-64

ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก.ย.-64

คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ.
 กบช.)

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *

ก.ย.-65

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

ธ.ค.-65

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

การมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและ
นอกระบบ

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เม.ย.-64

MS1.1 MS1.2 MS1.3 MS1.4,MS2.3 MS2.1,MS2.2 



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ  - ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ

 - กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ์ - กรุงเทพมหานคร

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) มรีะบบการจัดเก็บขอ้มลูและจัดท าฐานขอ้มลูกลางทางสังคมทีม่กีารบรูณาการในระดบัพ้ืนที่
เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1) มีกลไกและกระบวนงานในการด าเนนิงาน
เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) มีระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลในระดับพืน้ทีข่องหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3) มีระบบการจัดเกบ็ข้อมูลทีค่รอบคลุมกลุ่มเปราะบาง

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2) มกีารวิเคราะห์ขอ้มลูและจัดกลุ่มการใชข้อ้มลูในการชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบาง
เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1) การวิเคราะหข์้อมูล (Data Analytic) โดยหนว่ยงานทีม่ีความเชี่ยวชาญ
เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2) องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) มกีารสื่อสารและบริหารจัดการขอ้มลู
เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ด าเนนิการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2) สร้างความรู้และความเข้าใจใหป้ระชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชนจ์ากข้อมูล

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) มรีะบบคลังความรู้ดา้นอาชพีดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) แพลตฟอร์ม (Platform) เร่ือง องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ
เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) ประชาชนสามารถใช้ประโยชนอ์งค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ผลักดนัให้มฐีานขอ้มลูทางสังคมและคลังความรู้ในระดบัพ้ืนที ่เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดกิารและสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชพีทีต่รงตามความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย

1. ชมุชนมฐีานขอ้มลูกลางระดบัพ้ืนทีท่ีเ่ปดิเผยตอ่สาธารณชน เพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์ขอ้มลูในการก าหนดนโยบายและแก้ไข
ปญัหาทีต่อบสนองความตอ้งการของประชาชนในแตล่ะพ้ืนที่

2. บคุคลและชมุชนสามารถเขา้ถึงคลังขอ้มลู ส าหรับการประกอบอาชพีทีร่วดเร็ว น่าเชือ่ถือ และมอีาชพีเพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได ้ตลอดจนไดร้ับ
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและสร้างสรรค์

ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65
ต.ค.-ธ.ค. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก.ค.-ต.ค. 65
ก.ค.-ก.ย. 65
ก.ย.-ต.ค. 65

BR0902

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.-ธ.ค. 64

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)

มิ.ย.-ก.ค. 65

ก.พ.-มี.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
เม.ย.-ธ.ค. 64
ม.ค.-ก.ค. 65
ม.ค.-มิ.ย. 65

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลาง
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น 
ระยะที ่2

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ธันวาคม 2564 - 
กรกฎาคม 2565

          6,623,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 2 -

โครงการจ้างเหมา
บริการเจ้าหนา้ที่
จัดเกบ็ วิเคราะห ์
และประมวลผล
ข้อมูล

จ านวน 8 คน ระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

          1,440,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

โครงการฝึกอบรม
นกัจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        47,100,000 MS 1 - MS3

กรมการพัฒนาชุมชน การบริหารการ
จัดเกบ็และใช้
ประโยชนข์้อมูล
เพือ่การพัฒนา
ชุมชน

12.9 ล้านครัวเรือน ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

       413,418,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมการปกครอง โครงการพัฒนา
ต าบลแบบบรูณา
การ (Tambon 
Smart Team)

จ านวน 7,255 ต าบล ตุลาคม 2563 - 
กนัยายน 2564

    2,701,876,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1
MS 3

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนษุย์

โครงการบรูณา
การฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big 
Data) เพือ่บริหาร
สวัสดิการสังคม

เชิงผลผลิต
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง
และบรูณาการข้อมูลทัง้ภายในและ
ภายนอกกระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ามารถ
แสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม
และข้อมูลด้านสวัสดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) ทีร่องรับการ
ประมวลผลข้อมูลทีห่ลากหลาย
และปริมาณมาก

ตุลาคม 2563 - 
กนัยายน 2564

        30,245,400 MS 1 - MS3

โครงการพัฒนา
แพลตฟอร์ม
บริหารจัดการ
ข้อมูลด้าน
สวัสดิการสังคม 
(Social Welfare 
Data 
Management 
Platform)

"เปา้หมายเชิงผลผลิต
1) มีระบบทีส่ามารถแสดงผลข้อมูล
 การบนัทกึข้อมูลเพือ่ใช้ในการ
บริหารจัดการงานบนัทกึข้อมูล
2) มีระบบการบริการบนัทกึข้อมูล
มาตรฐานแบบบรูณาการ ส าหรับ
การสงเคราะหแ์กก่ลุ่มเปา้หมาย 
ด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง 
พม. ทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

        27,294,440 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS3

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn

)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์ของ
โครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

3) มีระบบประมวลผลแบบฟอร์ม
และข้อมูล  เพือ่เตรียมข้อมูลและ
ส่งต่อข้อมูลไปยงัระบบงานของ
กรมต่าง ๆ
4) มีระบบการใหบ้ริการข้อมูล แก่
ระบบงานอื่น ๆ ของหนว่ยงานใน
สังกดั พม. และใหบ้ริการแก่
หนว่ยงานภายนอก
5) มีระบบใหป้ระชาชนสามารถ
ขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์
ได้

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โครงการยกระดับ
เศรษฐกจิและ
สังคมรายต าบล
แบบบรูณาการ (1
 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)

มี Community Big Data ของ 
3,000 ต าบล

กมุภาพันธ์ - 
ธันวาคม 2564

  10,629,600,000 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1 - MS 4

ส านกังานสถิติแหง่ชาติ
ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการ
สร้างเสริมสุขภาพ

โครงการฝึกอบรม
นกัจัดการข้อมูล
ระดับทอ้งถิ่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 7,848
 แหง่

ตุลาคม 2564 - 
กนัยายน 2565

MS 1 - MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการ
หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงสาธารณสุข - สถาบนัสิรินธรเพือ่การฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการแหง่ชาติ  - องค์กรด้านคนพิการ  - กระทรวงมหาดไทย

 - กระทรวงศึกษาธิการ  - กระทรวงแรงงาน  - ส านกังานหลักประกนัสุขภาพแหง่ชาติ  - ส านกังานสถิติแหง่ชาติ -กรมการแพทย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่จัจุบนัมคีวามแตกตา่งกันแตล่ะหน่วยงาน

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) การประเมินความพิการเชิงประจักษ์ 

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3) การส ารวจคนพิการทีต่กหล่นโดยอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุยเ์ชี่ยวชาญด้านคนพิการ

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1) ลดเอกสารประกอบการยนืค าขอมีบตัรประจ าตัวคนพิการ 

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) การเชือ่มโยงขอ้มลู การจัดท าระบบขอ้มลูดา้นคนพิการ และรายงานสถานการณ์ดา้นคนพิการ

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop Services) ในการออกบตัรประจ าตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาล

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2) การพัฒนาระบบบตัรประจ าตัวคนพิการแบบอิเล็กทรอนกิส์

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4) ระบบฐานขอ้มลูคนพิการสามารถเชือ่มโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวขอ้งได ้ภายในป ี 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) การยกเว้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนบคุคลของภาครัฐในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล ตาม พ .ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2) การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ สวัสดิการคนพิการกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

การปฏริูปการขึน้ทะเบยีนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการไดร้ับสิทธิสวัสดกิารและความชว่ยเหลือไดอ้ยา่งครอบคลุมและ
ทัว่ถึง

(1) คนพิการทุกคนไมม่ขีอ้จ ากัดดา้นการเขา้ถึงการออกบตัรประจ าตวัคนพิการ
(2) ฐานขอ้มลูคนพิการเชือ่มโยงกับฐานขอ้มลูส าคัญตา่งๆ อยา่งมคีวามเปน็ปจัจุบนั และไดใ้ชป้ระโยชน์โดยหน่วยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้
คนพิการไดร้ับการสนับสนุนอยา่งรอบดา้น

การแกไ้ขการวินจิฉัย การประเมินความพิการ ค านยิามใหเ้ปน็มาตรฐานเดียวกนั

การแก้ไขระเบยีบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตคนพิการแห่งชาต ิว่าดว้ยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการยืน่ค าขอมบีตัรประจ าตวั คนพิการฯ พ.ศ. 2556 เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดขอ้จ ากัดในการเขา้ถึง
การออกบตัรประจ าตวัคนพิการ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ม.ค.64 - มี.ค.65

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

ม.ค.64 - ม.ีค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0903

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - มี.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.64

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค.64 - ธ.ค.64

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ม.ค.64 - ก.ย.64

ม.ค. 64 - ม.ีค. 65

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

Ms1.1/1.2/2.1 Ms1.3/ 3.1 Ms3.2/ 4.1 
Ms4 

Ms1/ Ms2 
Ms3 Ms 4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn1 การเชื่อมโยงข้อมูล
 การจัดท าระบบ
ข้อมูลด้านคนพิการ

มีระบบการใหบ้ริการ (One Stop 
Services) ในการออกบตัร
ประจ าตัวคนพิการ ณ 
สถานพยาบาลและระบบบตัร
ประจ าตัวคนพิการแบบ
อิเล็กทรอนกิส์

ก.พ. 64 - 
30 กย. 64

5,000,000         โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1 - MS 4

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ

BR0903xn2 กจิกรรมปฏรูิปการ
เข้าถึงสิทธิเพือ่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตค
พิการ

 - คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ 
สวัสดิการอยา่งทัว่ถึง
 - การเชื่อมโยงข้อมูลสิทธิ 
สวัสดิการคนพิการกบัหนว่ยงานที่
เกีย่วข้อง

1 ต.ต. 64 - 
30 ก.ย. 65

64,101,200       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1 - MS 4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น สงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น)
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กรุงเทพมหานคร สถาบนัพัฒนาองค์กรชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มรีะเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยคณะกรรมการชมุชนของเทศบาล พ .ศ. ....

จัดท าร่างระเบยีบและเสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย พิจารณาใหข้้อเสนอแนะ 
ตรวจสอบ ปรับปรุง และใหค้วามเหน็ชอบร่างระเบยีบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในระเบยีบ และประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา

กทม. ทบทวนระเบยีบทีเ่ก่ียวขอ้งกับกลไกส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชมุชน

แกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุการพัฒนาชุมชน (ฉบบัที ่...) พ.ศ. .....
แกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

มีคู่มือการปฏบิติังานส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นและคู่มือการปฏบิติังานส าหรับคณะกรรมการชุมชน เพือ่ใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏบิติังานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มกีลไกการตดิตามผลการจัดตัง้ชมุชนและประเมนิศักยภาพและความเขม้แขง็ของชมุชน

มีระบบการติดตามผลการจัดต้ังชุมชน และผลการด าเนนิงานของชุมชน

มีหลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

มแีนวทางในการจัดตัง้ชมุชนและแนวทางปฏบิตัขิองคณะกรรมการชมุชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพชมุชน

มีแนวทางการจัดต้ังชุมชนและแนวทางปฏบิติัของคณะกรรมการชุมชนเพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชน

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค. 64 .- ม.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค.-ก.ย. 64

ม.ค.-ก.ย. 64

พ.ค.64 - ม.ค. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

BR0904
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ
ชว่งระยะเวลา

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

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

พ.ค.-ส.ค. 64

การสร้างกลไกทีเ่อ้ือให้เกิดชมุชนเมอืงจัดการตนเอง

ชมุชนในเขตเมอืงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรไดด้ว้ยตนเอง

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

ม.ค.-พ.ค. 64

ม.ค.-เม.ย. 64

เม.ย.-พ.ค. 64

Ms1 MS2 MS3 Ms1.1 Ms2.1 MS2.2 MS3.1 
MS3.2 

MS4.1 Ms1.2 MS4.2 
MS4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน เปา้หมาย/
ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ 
(ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR090401 การจัดท าระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
คณะกรรมการชุมชนของเทศบาล 
พ.ศ. ....

มีระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย
คณะกรรมการ
ชุมชนของเทศบาล
 พ.ศ. .... จ านวน 
1 ฉบบั

มกราคม 2564 - 
พฤษภาคม 2564

MS 1

BR090402 โครงการจัดท าคู่มือการปฏบิติังาน
ด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นและส าหรับ
คณะกรรมการชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพัทยา 1 แหง่

พฤษภาคม 2564 -
 มกราคม 2565

 *หมายเหตุ : 
จัดท าในรูปแบบ 
e-book โดยไม่ใช้

งบประมาณ

MS 3

BR090403 การติดตามผลการจัดต้ังชุมชนและ
 การด าเนนิงานของคณะกรรมการ
ชุมชน

เทศบาลจ านวน 
2,472 แหง่ และ
เมืองพัทยา 1 แหง่

ตุลาคม 2564 -
ธันวาคม 2565

MS 4

BR090404 การแกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ....

แกไ้ขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ชุมชนและ
กรรมการชุมชน 
พ.ศ.... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กนัยายน 2564

MS 2

BR090405 การแกไ้ขระเบยีบ กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการสนบัสนนุ
การพัฒนาชุมชน (ฉบบัที ่...) พ.ศ.
 .....

แกไ้ขระเบยีบ 
กทม. ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
การสนบัสนนุการ
พัฒนาชุมชน 
(ฉบบัที ่...) พ.ศ.
 ..... จ านวน 1 
ฉบบั

มกราคม 2564 - 
กนัยายน 2564

MS 2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

กรุงเทพมหานคร

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏิรูปประเทศดา้น ดา้นสงัคม

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ส านักงานคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิ(สคทช.)

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1) ประชุมหารือหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง
เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ศึกษาความเปน็ไปไดใ้นการตัง้หรือควบรวมองค์กรทีจ่ะชว่ยซ้ือขายทีด่นิดอ้ยค่า สิทธิการเชา่ การเชา่ซ้ือ โดยการ
ผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใชท้ีด่นิทีร่ัฐให้ใชใ้ห้เชา่ หรืออ่ืนๆ ในเชงิพาณิชย์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *

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

ตดิตามอนุบญัญตัอ่ืินๆ ทีเ่ก่ียวกับการจัดทีด่นิให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับส านักงาน การ
ปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือให้สามารถซ้ือขายกรรมสิทธิ์ในทีด่นิได้

เริ่มปฏบิตักิารให้เชา่ซ้ือทีด่นิ ส .ป.ก. โดยความสมคัรใจของเกษตรกรเท่าทีเ่หมาะสมและจ าเปน็ ทัง้การสร้างความ
ตกลงกับกรมทีด่นิและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปพลางก่อน

การสร้างมลูค่าให้กับทีด่นิทีร่ัฐจัดให้กับประชาชน

เกษตรกรและคนยากจนทีไ่ดร้ับการจัดสรรทีด่นิจากรัฐ สามารถนาเอกสารแสดงสิทธิในทีด่นิ หรือหนังสือ /เอกสารให้ใชท้ีด่นิทีไ่ดร้ับจากรัฐไปใชเ้ปน็
หลักประกันการเขา้ถึงแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชพี

 - ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่เกษตรกรรม  - ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
- กรมธนารักษ์  - กรมทีดิ่น  - สถาบนับริหารจัดการธนาคารทีดิ่น (องค์การมหาชน)

น าเสนอคณะกรรมการนโยบายทีด่นิแห่งชาต ิเรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในทีด่นิปฏริูปและนโยบายจัดทีด่นิในกฎหมาย
อ่ืนๆ อันจะมผีลกับการเพ่ิมมลูค่าทีด่นิ ตามทีก่ฎหมายอนุญาตให้ท า

จัดท านโยบายกรรมสิทธิ์ในทีดิ่นปฏรูิป และนโยบายจัดทีดิ่นในกฎหมายอื่นๆ อันจะมีผลกบัการเพิม่มูลค่าทีดิ่นตามที่
กฎหมายอนญุาตใหท้ าได้

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock) ดา้นสงัคม 

1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

BR0905

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

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

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จัดองค์กรในการประเมนิมลูค่าทีด่นิ และเริ่มประเมนิมลูค่าทีด่นิของส านักงานการปฏริูปทีด่นิเพ่ือเกษตรกรรม (ส.
ป.ก.) เปน็อันดบัแรก โดยเน้นทีด่นิกรรมสิทธิ์ที ่ส .ป.ก. ไดข้ายให้กับเอกชนไปแล้ว

MS1.1 MS 1 

- MS2 
- MS3 
- MS4 
- MS4 
 

MS1.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายทีดิ่น
แหง่ชาติ (สคทช.)

BR0905MS1 1.1 การขับเคล่ือน
การด าเนนิงาน
การสร้างมูลค่า
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน

เพือ่ประชาสัมพันธ์และก าหนด
แนวทางการด าเนนิงานใหบ้รรลุ
เปา้หมายกจิกรรมการปฏรูิปที ่5 
การสร้างมูลค่าใหก้บัทีดิ่นทีรั่ฐจัด
ใหก้บัประชาชน คือ เกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ด้รับการจัดสรรทีดิ่น
จากรัฐ สามารถน าเอกสารแสดง
สิทธิในทีดิ่น หรือหนงัสือ/เอกสาร 
ใหใ้ช้ทีดิ่นทีไ่ด้รับจากรัฐไปใช้เปน็
หลักประกนัการเข้าถึงแหล่งทนุ
ส าหรับการประกอบอาชีพ

ม.ค. - ธ.ค. 64 งบด าเนนิงาน งบประมาณที่
ได้รับจัดสรรตาม
พระราชบญัญัติ

งบประมาณ พ.ศ. 
2564

MS 1  
MS 1.1
MS 1.2

BR0905MS5 1.2 โครงการ
ศึกษาความเปน็ไป
ได้ในการ
ด าเนนิงานเพือ่
การสร้างมูลค่า
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน

ศึกษาแนวทาง มาตรการในการ
สร้างมูลค่าทุดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชนเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม
เปา้หมายของกจิกรรมปฏรูิปที ่5

ม.ค. - ธ.ค. 65  5,000,000
บาท

เสนอขอ
งบประมาณ 

ประจ าป ีพ.ศ. 
2565

MS 5

2. ส านกังานการปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

BR0905MS3
BR0905MS4

โครงการบริหาร
จัดการทีดิ่นท ากนิ
แกเ่กษตรกรราย
ยอ่ยแล
ผู้ด้อยโอกาส 
กจิกรรม
การศึกษา
ปรับปรุงกฎหมาย
เกีย่วกบัการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรและ
ประชาชน

เพือ่ใหไ้ด้ร่างพระราชบญัญัติการ
ปฏรูิปทีดิ่นฉบบัใหม่ ทัง้ฉบบัทีม่ี
ความทนัสมัยและสอดคล้องกบั
สภาพเศรษฐกจิและสังคมในปจัจุบนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  4,879,100
บาท

งบประมาณ
ประจ าป ีพ.ศ. 

2564

MS 3
MS 4

* 3. กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

4. กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ

โครงการถอน
สภาพนคิมสร้าง
ตนเอง/จัดท า
ข้อมูลร่วมกนั
ระหว่างส่วนกลาง
และนคิมและนคิม
สร้างตนเอง การ
ตรวจสอบระวาง
ของนคิม การ
ประชาสัมพันธ์ 
การถอนสภาพ

ใหบ้รรลุตามพระราชบญัญัติจัด
ทีดิ่นเพือ่ก ารครองชีพ พ.ศ. 2511

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,500,000 บาท งบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี

พ.ศ.2565

ไม่ได้ระบ ุMS

5. กรมทีดิ่น  โครงการบริหาร
จัดการการใช้
ประโยชนใ์นทีดิ่น
สาธารณประโยชน์
ทีม่ีการบกุรุกเพือ่
ขจัดความยากจน
และพัฒนาชนบท
 ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

 1. สามารถด าเนนิการรังวัดวางผัง
แนวเขตการครอบครองทีดิ่น
สาธารณประโยชนจ์ านวน 1,300 
แปลง 800 ครัวเรือน
2. สามารถจัดท าสาธารณูปโภคขั้น
พืน้ฐานตามความจ าเปน็และ
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวกเพิม่ขึ้นในการ
คมนาคมและขนส่งผลิตผลออก
จากพืน้ทีต่ลอดจนเปน็แหล่งน้ าใน
การอุปโภคบริโภค โดยกอ่สร้าง
ถนนลูกรัง รวม 84.10 กโิลเมตร 
และสระน้ า 44,946 ลูกบาศกเ์มตร

12 พ.ย. 63 - 30 
ก.ย. 64

 55,389,500
บาท

 เงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2564 แผนงาน

ยทุธศาสตร์
เสริมสร้างพลัง

ทางสังคม 
โครงการทีดิ่นของ

รัฐทีจ่ัดใหแ้ก่
ประชาชนทีย่ากจน
 กจิกรรมบริหาร
จัดการการใช้

ประโยชนท์ีดิ่นของ
รัฐเพือ่แกไ้ข

ปญัหาความยากจน

ไม่ได้ระบ ุMS 
(สามารถจัดท า
สาธารณูปโภคค
ขั้นพืน้ฐานตาม
ความจ าเปน็
และเหมาะสม
กบัสภาพพืน้ที ่
ใหป้ระชาชน
ได้รับความ

สะดวกเพิม่ขึ้น
ในการคมนาคม

และขนส่ง
ผลผลิตออก
จากพืน้ที่

ตลอดจนเปน็
แหล่งน้ า ใน
การอุปโภค 

บริโภค)

6. กรมธนารักษ์ BR0905MS2 การส ารวจข้อมูล
และปรับปรุง
ราคาประเมินทีดิ่น
 ใน
กรุงเทพมหานคร
และ ในภมูิภาค

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2564

18,002,750 บาท

ปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565
27,887,690

บาท

งบประมาณ
แผ่นดินประจ าป ี
พ.ศ. 2564 และ 

พ.ศ. 2565

MS 21. เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การน าเข้าระบบประเมินราคาทีดิ่น
2. เพือ่ส ารวจข้อมูลหนว่ยงานทีดิ่น
ทีม่ีผลต่อการประเมินราคาทีดิ่น
และน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหนว่ยงานทีดิ่นส าหรับ
ก าหนดหนว่ยงานทีดิ่นเพิม่เติมต าม
ข้อเทจ็จริงของสภาพพืน้ทีท่ีม่ีการ
เปล่ียนแปลง
3. เพือ่ส ารวจข้อมูลราคาซ้ือขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีดิ่น และการ
จัดเกบ็ฐ านข้อมูลราคาซ้ือขายพื่
อน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดราคาหนว่ยทีดิ่นให้
สอดคล้องกบัข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ปรับปรุงชั้นข้อมูลหนว่ย
ทีดิ่นและข้อมูลราคาซ้ือขายให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพือ่ให้
เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นเพือ่
ประโยชนแ์หง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่จัดท าร่างบญัชีราคา
ประเมินทีดิ่นและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีดิ่นให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

7. สถาบนับริหารจัดการ
ธนาคารทีดิ่น  (องค์การมหาชน)
 (บจธ.)

BR0905MS5 1 มี.ค. 2564 -
31 ก.ย. 2565

 12,000,000
บาท

ขอรับจัดสรรงบ
กลางเพิม่เติม

แผนปฏรูิปประเทศ
ด้านสังคม

ประเด็นการปฏรูิป 4
 ระบบสร้างเสริม
ชุมชนเข้มแข็ง 

กจิกรรม ผลักดัน 
พ.ร.บ. ธนาคารทีดิ่น

เปา้หมาย
1. เพือ่ศึกษาแนวทาง ให ้บจธ. 
หรือธนาคารทีดิ่นรองรับการเปน็
หนว่ยงานทีท่ าหนา้ทีป่ระเมินร าค า
ทีดิ่นเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ใหแ้กท่ีดิ่น
ทีรั่ฐจัดใหก้บัประชาชน ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดใหป้ระชาชนใช้
ประโยชนรู์ปแบบ การบริหารรและ
การบงัคับหลักประกนัตามกจิกรรม
 Big Rock
2. เพือ่ใหไ้ด้รายละเอียด ในการ
ด าเนนิการทีเ่ปน็รูปธรรมและสา
มารรถด าเนนิการได้โดยเร็ว อาท ิ
วิธีการการประเมินมูลค่าทีดิ่นแต่
ละประเภท หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินมูลค่าทีดิ่น หลักประกนั
และความสัมพันธ์ทาง นติิกรรมใน
รูปแบบต่าง ๆ ระว่างหนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบทีดิ่น ผู้ประเมินมูลค่า 
แหล่งทนุ และประชาชนผู้ได้รับสิทธิ
 ใช้ประโยชนใ์นทีดิ่นทีรั่ฐ จัดให ้
ตลอดจนรูปแบบ การบริหารรและ
การบงัคับหลักประกนั เปน็ต้น
ผลผลิต/ผลลัพธ์
1. รายงานการศึกษาซ่ึงมี
รายละเอียดการด าเนนิการอยา่ง 
เปน็รูปธรรม 
2. ระบบในการประเมินราคาทีดิ่น
เพือ่เพิม่มูลค่าทีดิ่น ทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน ทัง้ในส่วนระบบทีดิ่นรัฐ 
และเอกชน เพือ่เปน็รูปแบบในการ
ประเมินราคาทีดิ่น
3. จัดเตรียมความพร้อมของ บจธ.
 หรือธนาคารทีดิ่นเพือ่รองรับการ
ด าเนนิงานตามกจิกรรม Big Rock

ศึกษาแนวทาง 
วิธีการ และ
หลักเกณฑ์ให ้
บจธ. หรือ
ธนาคารทีดิ่น เปน็
หนว่ยงานทีท่ า
หนา้ทีป่ระเมิน
ราคาทีดิ่นเพือ่
สร้างมูลค่าเพิม่
ใหแ้กท่ีดิ่นทีรั่ฐจัด
ใหก้บัประชาชน 
ในส่วนทีดิ่น
เอกชนทีรั่ฐจัดให้
ประชาชนใช้
ประโยชนต์าม
กจิกรรม Big Rock

MS 5
ศึกษาความ
เปน็ไปได้ใน
การต้ังหรือควบ
รวมองค์กรทีจ่ะ
ช่วยซ้ือขาย
ทีดิ่นด้อยค่า 
สิทธิการเช่า 
การเช่าซ้ือ โดย
การผ่อนช าระ
การประกนั
ความเส่ียงการ
ใช้ทีดิ่นทีรั่ฐให้
ใช้ ใหเ้ช่า หรือ
อื่นๆ ในเชิง
พาณิชย์

1. เพือ่ปรับปรุงฐานข้อมูล ให้
เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับ
การน าเข้าระบบประเมินราคาทีดิ่น
2. เพือ่ส ารวจข้อมูลหนว่ยงานทีดิ่น
ทีม่ีผลต่อการประเมินราคาทีดิ่น
และน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงหนว่ยงานทีดิ่นส าหรับ
ก าหนดหนว่ยงานทีดิ่นเพิม่เติมต าม
ข้อเทจ็จริงของสภาพพืน้ทีท่ีม่ีการ
เปล่ียนแปลง
3. เพือ่ส ารวจข้อมูลราคาซ้ือขายที่
มีผลต่อราคาประเมินทีดิ่น และการ
จัดเกบ็ฐ านข้อมูลราคาซ้ือขายพื่
อน าไปใช้ประกอบการพิจารณา
ก าหนดราคาหนว่ยทีดิ่นให้
สอดคล้องกบัข้อมูลราคาตลาด
4. เพือ่ปรับปรุงชั้นข้อมูลหนว่ย
ทีดิ่นและข้อมูลราคาซ้ือขายให้
ครบถ้วนและเปน็ปจัจุบนั เพือ่ให้
เปน็ไปตามพระราชบญัญัติการ
ประเมินราคาทรัพยสิ์นเพือ่
ประโยชนแ์หง่รัฐ พ.ศ. 2562
5. เพือ่จัดท าร่างบญัชีราคา
ประเมินทีดิ่นและร่างแผนที่
ประกอบการประเมินราคาทีดิ่นให้
ครอบคลุมและเปน็ปจัจุบนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

8.ธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.)

BR0905MS2 การสร้างแนวทาง
ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบนั
ทางการเงิน  ใน
การปรับปรุงกลไก
ทีจ่ะท าหนา้ที่
ประเมินราคา
ทีดิ่นทีรั่ฐจัดใหก้บั
ประชาชน ระหว่าง
 ธ.ก.ส. สถาบนั
บริหารจัดการ
ธนาคารทีดิ่น  
(องค์การมหาชน) 
และส านกังานการ
ปฏรูิปทีดิ่นเพือ่
เกษตรกรรม

เพือ่มีองค์กรทีท่ าหนา้ทีป่ระเมิน
ราคาทีดิ่น รวมทัง้ ประสานความ
ร่วมมือสถาบนัทางการเงินหรือ
กองทนุเพือ่ใหสิ้นเชื่อ และการ
จัดการหนีสิ้น รวมถึงการติดตามหนี้
 เพือ่การเข้าถึงแหล่งเงินทนุในการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกรและ
คนยากจนทีไ่ด้รับการจัดสรรทีดิ่น
จากรัฐ

ม.ค. - ธ.ค. 65 งบด าเนนิการ MS 2

* 9. กรมปา่ไม้ หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*10. กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ัง

หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*11. องค์การสงเคราะหท์หาร
ผ่านศึก

หนว่ยงานแจ้งว่า
ไม่มีโครงการ/
กจิกรรม
ด าเนนิการที่
เกีย่วข้องกบัร่าง
แผนขับเคล่ือน
กจิกรรมปฏรูิป
ประเทศด้านสังคม
 กจิจกรรมปฏรูิปที่
 5

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



 
 
 
 
 
 

10 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) 

ด้านพลังงาน  



BR1001 ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้าน

กิจการไฟฟ้าท่ีแท้จริง

1. จัดต้ังเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

2. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. มีระบบ KPI สาหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน

BR1002 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ 1. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน 

2. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานท่ีมีมาตราฐานและเป็นปัจจุบัน

3. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน 

4. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงพลังงาน

BR1003 การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับ

หน่วยงานภาครัฐ

1. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO สาหรับหน่วยงานภาครัฐได้จริง

2. มีแนวทางโครงการนาร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ

BR1004 การพัฒนาปิโตรเคมีระยะท่ี 4 เพ่ือการเป่ียนผ่านสู่ระบบ

เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New 

S-Curve)

1. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าสูงข้ึนและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

2. มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะท่ี 4 ในระยะยาว

BR1005 ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม

การแข่งขัน

1. มีแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022

2. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า 

3. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

10. พลังงาน

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัส BR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. การปรับปรุงอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน
แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS) เพือ่ลดขั้นตอนและการ
ขออนุญาตจัดต้ังโรงไฟฟ้าและกา๊ซธรรมชาติ โดย
ปรับปรุง Licensing Scheme และปรับปรุงรายการ
เอกสารการขออนุญาต

- -

1.1 กกพ. พิจารณาเห็นชอบในหลักการกระบวนการ 
ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและปรับปรุงประเภท
ใบอนุญาตส าหรับกจิการไฟฟ้าและกจิการกา๊ซธรรมชาติ
 (Licensing Scheme) แบบ OSS

- -

มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความ
สะดวกในการเชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจากส านักงาน กกพ . ธ.ค.-65

ธ.ค.-65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

จดัตั้งเป็น One Stop Service อยา่งแท้จริง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ธ.ค.-64ลดขั้นตอนและระยะเวลาในกระบวนการอนุมัติ อนุญาตการประกอบกจิการไฟฟ้า

มีมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบ (COD)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ให้สามารถลดระยะเวลาและขัน้ตอนทีไ่ม่จ าเป็น และปรับกระบวนการอนุมัติโครงการภาครัฐและเอกชนให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อยา่งเท่าเทียมกันเพ่ือช่วยกระตุ้นการลงทุนทางด้านพลังงานของประเทศ และลดต้นทุนทีเ่กิดจากการระบบทีไ่ม่มีประสิทธิภาพ

กระทรวงพลังงาน โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม) (กรอ.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ศูนยอ์นุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าทีแ่ท้จริง BR1001

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญตัิการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ/หรือกฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้อง  ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

มีระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  ต.ค. 63 - กย. 64

MS 3 
MS 1.2 

MS 1 
MS 2 
MS 1.2 
MS 1.3 

MS 1.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 641.2 กกพ. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กฎหมายล าดับรอง จ านวน
 2 ฉบับ ได้แก ่1) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการพิจารณาสถานที่ต้ังและ
สภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้า ส าหรับการออกใบอนุญาต
ผลิตไฟฟ้า 
2) ระเบียบว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม
 ความปลอดภัย และการจัดการส่ิงปฏิกลูของโรงไฟฟ้า

- -

1.3 ลงนามขอ้ตกลงความร่วมมือ (MoU) เพือ่รองรับ
กระบวนการอนุมัติอนุญาตกจิการพลังงานแบบ One 
Stop Service จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่1) ขอ้ตกลงความ
ร่วมมือระหว่าง กกพ. และกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
แนวทางและขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและ
การอื่นเพือ่ประกอบกจิการพลังงาน และ 2) ขอ้ตกลง
ความร่วมมือระหว่าง กกพ. กระทรวงอตุสาหกรรม 
และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง
การก ากบัดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการ
จัดการส่ิงปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า

- -

1.4 ให้บริการอนุญาตการประกอบกจิการพลังงาน และ
รับแจ้งการประกอบกจิการไฟฟ้าส าหรับกจิการไฟฟ้าที่
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตแบบออนไลน์

- -

1.5 ส านักงาน กกพ. เร่ิมด าเนินการอนุญาต OSS แบบ
ออนไลน์ได้เอง โดยมีระบบการขออนุญาตออนไลน์ 
และการตรวจประเมินการออกใบอนุญาต

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1

2. มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติงาน และระบบ KPI 
ติดตามประเมินผลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคในการ ในการอ านวยความสะดวกในการ
เชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยข์องผู้รับบริการที่ได้รับการอนุมัติอนุญาตจาก
ส านักงาน กกพ.

- - MS1.2

2.1 ส านักงาน กกพ. มีการก าหนดมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติงานและระบบKPI ติดตามประเมินผลเพือ่การ
ตรวจประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบ (COD)
2.1.1 การก าหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน
- ก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัย (ภายใน มิ.ย. 64)
- ออกระเบียบมาตรฐานเกี่ยวกบัมาตรการด้าน
ส่ิงแวดล้อมให้ครอบคลุมทุกประเภทเชื้อเพลิง (ภายใน 
ก.ย. 64)

ม.ค. - ก.ย. 64 - - MS1.2

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - - MS1.2

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

2. ส านักงาน กกพ.

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจ
ประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานขอ้มูล แนวทางการ
จัดการขอ้มูล และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (เม.ย. 64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลการ
ตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน 
(ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการตรวติดตามตรวจสอบ
การประกอบกจิการพลังงาน และรายงานผลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงานและการรายงาน
ผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้กบัส านักงาน กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
(ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม 
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม ให้กบัผู้ประกอบ
กจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า
 และรายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 64

3. ส านักงาน กกพ. 3. ส านักงาน กกพ. ร่วมกบั กฟน./กฟภ. ก าหนด
มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผล
เพือ่อ านวยความสะดวกแกผู้่รับบริการที่ได้รับอนุญาต
จากส านักงาน กกพ. ให้เชื่อมต่อโครงขา่ยไฟฟ้าหรือจ่าย
ไฟฟ้าเขา้ระบบไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ผ่าน
เทคโนโลยดิีจิทัล

ม.ค. - ธ.ค. 65 - - MS1.3

4. การปรับแกไ้ข พ.ร.บ.ประกอบกจิการพลังงาน พ.ศ. 
2550 ม.ค. - ธ.ค. 64

- -
MS2

4.1 ศึกษาแนวทางการปรับแก ้พ.ร.บ.ประกอบกจิการ
พลังงาน ให้ส านักงาน กกพ. ออกใบอนุญาตได้เอง

- -
MS2

4.2 การศึกษาและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
พระราชบัญญัติการประกอบกจิการพลังงาน พ .ศ. 2550 
 - ตรวจสอบความจ าเป็นของกฎหมาย
 - การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่อาจ
ได้รับผลกระทบ
 - วิเคราะห์ผลกระทบที่เกดิจากกฎหมาย
 - ตรวจสอบเนื้อหาของกฎหมาย ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองการ
ใช้ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจ 
และการก าหนดโทษอาญา
 - การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.

20,000,000             
โครงการที่ได้รับจัดสรร

ตาม พรบ. 64
MS1.1
MS2

4.3 วิเคราะห์ขอ้มูลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์เพือ่
ทบทวนการปรับปรุงแกไ้ขพระราชบัญญัติการประกอบ
กจิการพลังงาน พ.ศ. 2550

ม.ค. - ธ.ค. 65 - -
MS1.1
MS2

5. พพ. 5. ปรับปรุงแกไ้ขร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงาน
ควบคุม พ.ศ. …
1. พพ.จัดท าร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงาน
ควบคุม พ.ศ. ...
2. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการ
กล่ันกรองกฎหมาย พพ. เห็นชอบ
3. พพ.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ คณะกรรมการ
กล่ันกรองกฎหมายของกระทรวงพลังงานพิจารณา
เห็นชอบ
4. พน. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา
5. ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกฤษฎีกา

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
ม.ค.63
เม.ย.63
ก.พ.64

พ.ค.64
ธ.ค.65

- - MS 2

6.1 กกพ. มีหนังสือถงึ รมว.พน. เพือ่เสนอ KPI ที่ สกพ 
5501/0092 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 12 ต.ค. 63 - - MS3

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.

4. ส านักงาน กกพ.

2.1.2 ระบบ KPI ติดตามประเมินผลเพือ่การตรวจ
ประเมินโรงไฟฟ้าทั้งกอ่นและหลังการก าหนดจ่ายไฟฟ้า
เขา้ระบบ (COD)
- ออกแบบระบบโครงสร้างฐานขอ้มูล แนวทางการ
จัดการขอ้มูล และก าหนดเกณฑ์การประเมินผล ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการก ากบัติดตามตรวจสอบการประกอบ
กจิการพลังงาน (เม.ย. 64)
- ทดลองและประเมินผลการใช้ระบบฐานขอ้มูลการ
ตรวจติดตามตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงาน 
(ม.ิย. 64)
- ปรับปรุงระบบฐานขอ้มูลการตรวติดตามตรวจสอบ
การประกอบกจิการพลังงาน และรายงานผลด้าน
ส่ิงแวดล้อม (ส.ค. 64)
- อบรมการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม
ตรวจสอบการประกอบกจิการพลังงานและการรายงาน
ผลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้กบัส านักงาน กกพ. และส านักงาน กกพ. ประจ าเขต 
(ก.ค. - ก.ย. 64)
- จัดสัมมนาการใช้ระบบฐานขอ้มูลการตรวจติดตาม 
และการรายงานผลด้านส่ิงแวดล้อม ให้กบัผู้ประกอบ
กจิการพลังงาน (ธ.ค. 64)
- ด าเนินการตรวจติดตามการประกอบกจิการผลิตไฟฟ้า
 และรายงานผลการตรวจติดตามตรวจสอบการ
ประกอบกจิการพลังงาน (ม.ค. - ก.ย. 65)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน
ระยะเวลา

เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ
วงเงินงบประมาณ 

(บาท)
ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมาย

ยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

กรณีด าเนินการตามแผน
ปฏริูป (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

MS1 ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

1. ส านักงาน กกพ. ม.ค. - ธ.ค. 646.2 รมว.พน. เห็นชอบ KPI ซ่ึงจัดท าระหว่าง กกพ. และ
 รมว.พน. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย
 2 ตัวชี้วัดหลักที่เกี่ยวขอ้ง ได้แก่
- ร่างกฎหมายล าดับรอง จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่(ร่าง) 
ระเบียบ กกพ. เร่ืองที่ต้ังโรงไฟฟ้าฯ  และ (ร่าง) ระเบียบ
 กกพ. เร่ืองมาตรฐานส่ิงแวดล้อมฯ
- จัดท า MoU จ านวน 2 ฉบับ ได้แก ่
  - MoU ระหว่าง กกพ. และ มท. เร่ือง แนวทางและ
ขั้นตอนการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและการอื่นเพือ่
ประกอบกจิการพลังงาน
  - MoU ระหว่าง กกพ. กอ. และ ทส. เร่ืองการก ากบั
ดูแลส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และการจัดการส่ิง
ปฏิกลูหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้า (ม.ค. - ม.ิย. 64)

ต.ค. 63 - กย. 64 - - MS3

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 1 :
การปฏิรูปองค์กรด้าน
พลังงาน

6. ส านักงาน กกพ.



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยท่ี 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเปา้หมาย
ย่อย

(ได้มากกว่า 1)

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวข้อง

สนพ. การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ธ.ค.63 - ม.ีค.64 ไม่ใช้งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ MS1

สนพ. การจัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการของศูนย์  (จ้างเหมา
บริการ)

ต.ค.64 - ธค.65                   540,000 งบประมาณแผ่นดิน MS1

สนพ. โครงการพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ก.ค.64 - ธค.65  N/A งบกองทุนอนุรักษฯ์ MS1 MS2 MS3

สนพ. โครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อช่วยวเิคราะห์
และแสดงผลในลักษณะ Data Visualization เพื่อ
รองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65 10,033,659 งบประมาณแผ่นดิน MS1 MS2

สนพ. โครงการประชาสัมพนัธ ์สร้างความรู้ความเข้าใจส าหรับ
การพฒันาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ

ก.ค.64 - ธค.65  N/A N/A MS1

สนพ. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ

ต.ค.64 - ธค.65                 4,484,600 งบประมาณแผ่นดิน MS4

ชื่อเปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน ม.ีค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ BR1002
1) เกิดการพัฒนาระบบข้อมูลพลังงานของประเทศใหม้ีความสมบรูณ์ และเกิดการบรูณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากทกุหน่วยงานที่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องกับด้านพลังงานทั้ง
จากภาครัฐและเอกชน 
2) เกิดการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแหง่ชาติ ซ่ึงจะเปน็หน่วยงานหลักในการน าข้อมูลด้านพลังงานมาวิเคราะหว์ิจัยเพ่ือสื่อสารใหป้ระชาชนเกิดความเข้าใจ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการตัดสินใจในการใช้พลังงาน และการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน

กระทรวงพลังงาน 

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ประเด็นปฏรูิป 2 :
การพฒันาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตราฐานและเปน็ปจัจุบนั

มีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน

มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ที่อยูภ่ายใต้กระทรวงพลังงาน

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

ธ.ค. 65

มีผลการศึกษาแก้ไขกฎหมายที่ท าให้เข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูล

มีข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปล่ียนข้อมูล Big Data ด้านพลังงาน

ก.ย. 64

ก.ย.-65

MS 1 MS 2 
MS 3 
MS 4 
 

MS 3.1 
MS 3.2 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2)

เปา้หมายย่อยที่ 1.3 (MS1.3)

เปา้หมายย่อยที่ 1.4 (MS1.4)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

กรณีเปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

พพ.
ส่งเสริมการใช้มาตรการธรุกิจบริษทัจัดการพลังงาน 
ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

มี.ค. - ธ.ค. 64 - - MS1

พพ.
แนวทางน าร่องบริษทัจัดการพลังงานในหน่วยงานของ
รัฐ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 - - MS2

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

กระทรวงพลังงาน 

เสนอหลัการและแนวทางการด าเนินงานของธรุกินบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรี มิ.ย. 64

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน (พพ.)
ส านักงบประมาณ (สงป.)
กรมบญัชกีลาง (บก.)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

สามารถใชม้าตรการธุรกิจบรษัิทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรบัหน่วยงานภาครฐัไดจ้รงิ ธ.ค. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การใชม้าตรการบรษัิทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั BR1003
อาคารควบคุมภาครฐัตามทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีาก าหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 สามารถลดการใชพ้ลังงานลง โดยน ากลไกบรษัิทจัดการพลังงาน (Energy 
Service Company : ESCO) มาพัฒนาใชใ้นการลงทนุเพ่ือปรบัปรงุประสิทธิภาพการใชพ้ลังงานภายในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการปฏรูิปที่ 14
 การใช้มาตรการบริษทั
จัดการพลังงาน (ESCO)
 ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

มีแนวทางปฏบิติัทางด้านเทคนิค (Code of Practice) ส าหรับธรุกิจบริษทัจัดการพลังงาน

มีแนวปฏบิติัและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางเพือ่การจัดจ้างบริษทัจัดการพลังงาน (ESCO)

มี.ค. 64

ธ.ค. 64

มีแนวทางการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ธ.ค. 64

มแีนวทางโครงการน ารอ่งบรษัิทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรฐั ธ.ค. 65

MS 2 MS 1.1  MS 1.3 
MS 1.4 

MS 1.2  MS 1 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ (บาท) ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรปูประเทศ (ฉบบัเดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

สนพ.
โครงการศึกษากรอบแผนการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตร
เคมีระยะที ่4 ในพืน้ทีช่ายฝ่ังงทะเลตะวันออก และพืน้
ทีทีม่ีศักยภาพเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิในอนาคต

พ.ย. 62-มิ.ย. 64 17,000,000                กองทุนเงิน
อดุหนุนสัญญา
และสัมปทาน

MS1 ประเด็นปฏิรูป 8 :
การพฒันาปิโตรเคมีระยะที ่4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสตกิและเคมีภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึน้และรองรับอุตสาหกรรมเปา้หมายของ
ประเทศ เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงาน (สนพ.)

ม.ิย. 64

มีแนวทางมาตรการเพ่ือส่งเสริมการลงทุนปโิตรเคมีระยะที่ 4 ในระยะยาว

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

การพัฒนาปโิตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) BR1004
สร้างมูลค่าเพ่ิมจากทรัพยากรปโิตรเลียมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดบัขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทย และสร้างรายไดใ้ห้กับประชาชน พร้อมกับรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวยีน และสร้างอุตสาหกรรมเปา้หมายแห่งอนาคต (New S-curve) ซ่ึงเปน็กลไกในการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก  (EEC ให้เสนอคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นพลังงานทบทวนหน่วยงานเจา้ภาพและผู้เก่ียวข้อง)

ก าหนดแนวทางการด าเนินการและสิทธิประโยชน์ส าหรับการพฒันาอตุสาหกรรมปิโตรเคมีในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก

ธ.ค. 64

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (ทส.)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS 1 MS 2.1  MS 2 



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

น ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดอื่นมาสร้างประโยชน์สูงสุด (สนพ./ชธ.) ธ.ค. 65

มีการปรับปรุงโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติให้สะท้อนต้นทุน (สนพ.)

ธ.ค. 64

มี.ค. 65

มีแผนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักา๊ซธรรมชาติ (สนพ.)

ธ.ค. 65

มิ.ย. 64

ธ.ค. 65

มีแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี ของการไฟฟา้ทัง้ 3 แห่ง (สนพ./ส านักงาน
 กกพ.)

จดัหากา๊ซธรรมชาติให้มีความต่อเนือ่งและไม่เกดิการหยดุชะงัก (ชธ.) ธ.ค. 65

มีแผนทีน่ าทาง (Roadmap) เพือ่ปรับปรุงและพฒันาโครงสร้างการแขง่ขนักจิการไฟฟา้ของประเทศไทยทีเ่หมาะสม (สนพ.)

มีระเบียบและกฎเกณฑ์ส าหรับ Third Party Access (TPA) (ส านักงาน กกพ.)

ธ.ค. 65

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาต ิ

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

พลังงาน

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาตเิพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน BR1005

ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

กระทรวงพลังงาน

ค่าพยากรณ์ความต้องการใชไ้ฟฟา้และลักษณะความต้องการใชไ้ฟฟา้ (Load Profile) ได้รับความเห็นชอบจากคณะคณะอนุกรรมการ
พยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

ธ.ค. 64

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 
กรมเชือ้เพลิงธรรมชาต ิ(ชธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

ธ.ค. 65

มีการก าหนดสัดส่วนโรงไฟฟา้ฐานและโรงไฟฟา้ประเภทอื่น ๆ ทีเ่หมาะสม ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท า
แผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ

คณะอนุกรรมการพยากรณ์และจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ รับทราบผลการศึกษาการปรับปรุงระบบส่งและระบบจ าหน่าย
ให้มีความทันสมัยรองรับเทคโนโลยรีะบบไฟฟา้ในอนาคต (Grid Modernization of Transmission and Distribution)

ต.ค. 64

ก.ย. 64

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ต.ค. 63 - ธ.ค. 65

ก.ย. 65มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)

สร้างโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) (สนพ.) ธ.ค. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสรจ็ตามช่วงเวลาของแผนการปฏิรปูประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/
น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

MS 1 
MS 2 
MS 3 

MS 1.1 MS 1.2 
MS 1.3 

MS 2.1 
MS 3.3 

MS 2.2 
MS 2.4 
MS 3.2 
MS 3.4 
MS 3.5 

MS 2.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

1. สนพ. 1. โครงการส ารวจและปรับปรุงการพยากรณ์ความ
ต้องการไฟฟา้ในระยะยาวเพือ่ให้รองรับความต้องการ
ไฟฟา้ทีเ่กดิขึ้นจาก Disruptive Technology

25 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 64 15,000,000                กองทุนพฒันาไฟฟา้ MS1.1

2. สนพ. 2. การทบทวนและจดัท าแผน PDP ฉบับใหม่ให้
สอดคล้องกบัสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง

ต.ค.63 - ก.ย.65 ไม่ใชง้บประมาณ - MS1.2
 MS1.3

3. สนพ. 3. โครงการศึกษาการส่งเสริมการแขง่ขนัในกจิการ
ไฟฟา้และกา๊ซธรรมชาติ

23 มี.ค. 63 - ธ.ค. 64 12,390,000                งบประมาณแผ่นดิน MS2.1

4. ส านักงาน กกพ. 4. การก าหนดหลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใชห้รือ
เชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟา้ (ในพืน้ที ่โครงการ ERC 
Sandbox)
- ส านักงาน กกพ. ร่วมกบัการไฟฟา้ฝ่ายจ าหน่ายจดัท า
หลักเกณฑ์การก ากบัการเปิดให้ใชห้รือเชื่อมต่อระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้ส าหรับ บุคคลทีส่าม 
- เสนอร่างหลักเกณฑ์ฯ ต่อ กกพ. ให้ความเห็นชอบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.2

5. กฟน./กฟภ. 5. จดัท าขอ้ก าหนดการใชห้รือเชื่อมต่อส าหรับบุคคลที่
สาม (TPA Code)
- เสนอ TPA Code
- ทดลองใช ้TPA Code ในพืน้ทีโ่ครงการ ERC 
Sandbox
หมายเหตุ : จะสามารถประกาศใช ้TPA Code ได้ก็
ต่อเมื่อภาคนโยบายมีการทบทวนโครงสร้างกจิการ
ไฟฟา้ให้สามารถแขง่ขนัได้และมีตลาดซ้ือขายไฟฟา้แล้ว

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.2

6. สนพ. 6. เสนอ กพช. เพือ่พจิารณานโยบายการก าหนด
โครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ของประเทศไทย พ.ศ. 
2564-2568 (นโยบายอตัราค่าไฟฟา้)

ม.ค. 64-มี.ค.64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7. ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดอตัราค่าไฟฟา้ที่
สอดคล้องกบัแนวนโยบายการก าหนดโครงสร้างอตัรา
ค่าไฟฟา้ของประเทศไทย

เม.ย. - ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7.1 เสนอ กพช. เห็นชอบหลักเกณฑ์การก ากหนดอตัรา
ค่าไฟฟา้ตามนโยบายอตัราค่าไฟฟา้

เม.ย. - พ.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ
 - 

MS2.3

7.2 กกพ. เห็นชอบขอ้เสนอโครงสร้างอตัราค่าไฟฟา้ ภายใน ก.ย. 64 ไม่ใชง้บประมาณ  - MS2.3
8. สนพ. 8. การจดัท าและเสนอ กพช. พจิารณากรอบแนวทาง

การบูรณาการท างานเพือ่จดัท าแผนบูรณาการลงทุน
และการด าเนินงานเพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน
พลังงาน ระยะ 5 ปี

ม.ค. 64 - มี.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.4

9. สนพ./สนง.กกพ. 9. จดัท าแผนบูรณาการการลงทุนและการด าเนินงาน
เพือ่พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้านพลังงาน ระยะ 5 ปี 
ร่วมกบั สนพ. ภายใต้คณะท างานด้านการพฒันาระบบ
โครงขา่ยไฟฟา้และโครงสร้างกจิการไฟฟา้ - น าส่งแผน
บูรณาการฯ ทีผ่่านความเห็นชอบจาก กกพ. ให้ สนพ. 
น าเสนอ กพช.

ก.ย. - ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ

 - 

MS2.4 ประเด็นปฏิรูป 6 : ปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารกจิการ
ไฟฟา้

10. สนพ. 10. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานทางพลังงานที่
เกี่ยวขอ้งกบักา๊ซธรรมชาติ

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ - MS 3.1

11. ชธ. 11. "โครงการพฒันาระบบบริหารจดัการด้านการ
ประเมินศักยภาพเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพือ่การก ากบั
ดูแลการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการเตรียมการ
เปิดยื่นขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม" ประกอบด้วย
 2 กจิกรรม ได้แก่
1) การจดัท าระบบส ารองขอ้มูลการประเมินศักยภาพ
เชื้อเพลิงธรรมชาติ
2) การปรับปรุงฐานขอ้มูลการศึกษาศักยภาพเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ

ปีงบประมาณ 2565  4,000,000   - MS 3.2 เสนอขอต้ังงบประมาณ ในปี
 65

ประเด็นปฏิรูป 4 :
โครงสร้างแผนพฒันาก าลัง
การผลิตไฟฟา้

7. กกพ.

ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า (สนพ. / ส านักงาน กกพ.)

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โครงการ/การด าเนินงาน ระยะเวลา
เริม่ตน้และสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ 
(บาท)

ส่งผลตอ่เปา้หมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)

กรณเีปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบั

เดมิ) 
โปรดระบดุ้านที่เก่ียวข้อง

มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2022 (สนพ.)12. ชธ. 12. โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ด าเนินการประเมิน
สภาพติดต้ัง อปุกรณ์การผลิต อปุกรณ์สนับสนุน และ
ทรัพยสิ์นทีใ่ชใ้นการประกอบกจิการปิโตรเลียมในแปลง
ส ารวจทีก่ าลังจะส้ินอายสัุมปทาน

ต.ค. 64- ธ.ค. 65                 78,360,000 งบกลาง MS 3.2

13. สนพ. 13. การน ากา๊ซธรรมชาติทีม่ีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
น้อยกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลมาใชส้ร้างประโยชน์สูงสุด

ม.ค. 63-ธ.ค. 64 ไม่ใชง้บประมาณ - MS3.3

14. สนพ. 14. การจดัท าแนวทางส่งเสริมให้เกดิการแขง่ขนัเพือ่
เพิม่ประสิทธิภาพในธุรกจิกา๊ซธรรมชาติ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ - MS3.4

15. สนพ. 15. มีแผนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการ
 ซ้ือ-ขาย LNG ของภูมิภาค (Regional LNG Trading 
Hub)

ม.ค. 64-ธ.ค. 65 ไม่ใชง้บประมาณ - MS3.5

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ประเด็นปฏิรูป 7 : ด้านการ
พฒันาอตุสาหกรรมกา๊ซ
ธรรมชาติ



 
 
 
 

 
 

11 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ  

 



11. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
BR1101 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้าน

การทุจริต

1. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเช่ือมโยงกลไกในระดับพ้ืนท่ี กลไกภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ 5 เครือข่าย)

2. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ท.และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการต่ืนรู้ 

ตระหนัก ถึงความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต

3. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง

BR1102 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมี

ประสิทธิภาพ

1. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออกกฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีประชาชนควร

ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

2. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีระบบปกปิดตัวตนท่ีมีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัย ตลอดจนการ

จัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ

3. การบังคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน (ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือ

พยาน พ.ศ. 2562) ให้มีผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เก่ียวกับกฏหมายดังกล่าวในวงกว้างเพ่ือสร้าง

ความเช่ือม่ันและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสจากภาคประชาชน

4. การแก้กฏหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลท่ีแสดงความเห็นหรือเปิดโปง

เบาะแสเก่ียวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ (กฏหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก (Anti-SLAPP Law) ท่ีครอบคลุมท้ังหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

นักข่าว และส่ือมวลชน เพ่ือปกป้องคนท่ีออกมาเปิดโปงหรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา

BR1103 การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือก

ปฏิบัติในการด าเนินคดีทุจริตท้ังภาครัฐ และภาคเอกชน

1. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงข้ันตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต้ังแต่ในกระบวนการ

ออกกฎหมายทุกระดับและการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการยุติธรรมทุกข้ันตอนควบคู่กับการสร้างการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนดบทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานท่ีประชาชนไม่สามารถเข้าถึงในกระบวนการ

ยุติธรรมได้

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุก

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการประสานงาน

ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัลและพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้

เข้าถึงง่าย และมีประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center)

3. จ านวนเร่ือง/คดีท่ีเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมท่ีถูกด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/

คดีท่ีตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง

4. นิติบุคคลท่ีกระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ 1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (No 

Gift Policy)

2. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเป็นกฎหมาย

3. มีการย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินของเจ้าหน้าท่ีของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐท่ีตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ 

เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเส่ียงเก่ียวกับการประพฤติมิชอบและร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน และบังคับ

ใช้มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า 

(Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

BR1105 การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการ

ด าเนินโครงการขนาดใหญ่

1. ทุกหน่วยงานท่ีมีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเส่ียงต่อการทุจริตรายโครงการพร้อมท้ังก าหนดมาตรการบริหาร

จัดการความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพ่ือย่ืนต่อส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีท าหน้าท่ีพิจารณากล่ันกรองงบประมาณ

2. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทุกโครงการท่ีมีการประเมินความเส่ียงต่อการ

ทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕

3.  หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล

แห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การส่งเสริมการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการตอ่ตา้นการทุจริต 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์(พม.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2) เกดิกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิติักำรทีส่ ำคัญ อยำ่งนอ้ย 2 ด้ำน

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

มีกำรรำยงำนควำมคืบหนำ้ของหนว่ยงำนของรัฐทีเ่กีย่วข้อง ในพืน้ที ่รวมทัง้ กำรด ำเนนิงำนของเครือข่ำยองค์กรชุมชน
ต่อสำธำรณะ ผ่ำนเวทสีมัชชำประชำชนในระดับต ำบล 
 - ป ี2564  จ ำนวน 15 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 1,565 ต ำบล

 

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64
ก.ค. 65 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกดิกำรเชื่อมโยงกลไกในระดับพืน้ที ่กลไกภำครัฐ ภำคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง (อยำ่งนอ้ยจังหวัด
ละ 5 เครือข่ำย)

 - เกดิกำรประชุมแกนน ำภำคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หำรือแนวทำงกำรด ำเนนิงำน 5 จังหวัด (ป ี64) 
 - เกดิกำรประชุมแกนน ำภำคีทีเ่กีย่วข้อง เพือ่หำรือแนวทำงกำรด ำเนนิงำน  39 จังหวัด (ป ี65)

ม.ค 64 - มี.ค. 64
ต.ค. 64 - ธ.ค. 64

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

BR1101
1. ส่งเสริมให้เครือขา่ยภาคประชาชนสามารถมบีทบาทในการเสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมและมสี่วนร่วมในการปอ้งกันการทุจริตและประพฤตมิชิอบใน
ท้องทีข่องตนองอยา่งมปีระสิทธิภาพ และปลอดภยั
2. สนับสนุนให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดแ้ละมคีวามซ่ือสัตยส์ุจริตตามรอยเบือ้งพระยคุลบาท

สถาบนัพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (พอช.) 

มีแนวทำงทีป่ฏบิติัร่วมกนัในกำรเฝ้ำระวัง ร่วมกบั ส ำนกัป .ป.ท.  มิ.ย. 64 - ก.ย. 64

เครือข่ำยภำคประชำชนมีแผนงำนหรือกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องมำ บรูณำกำรร่วมกนั ร่วมกบัส ำนกังำน ป .ป.ท.และส ำนกังำน
 ป.ป.ช. ด้ำนกำรต่ืนรู้ ตระหนกั ถึงควำมส ำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และภยัร้ำยจำกกำรทจุริต

มีแผนงำน มำตรกำร และกจิกรรมส ำคัญ ทีม่ีกำรบรูณำกำรร่วมกนัอยำ่งต่อเนือ่ง ร่วมกบั ส ำนกังำน ป .ป.ท. ป.ป.ช. 
และหนว่ยงำนอื่นๆ ในระดับพืน้ที่
 - ป ี2564  จ ำนวน 5 จังหวัด 25 ต ำบล
 - ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด 1,565 ต ำบล

 

เม.ย. 64 - มิ.ย. 64
ม.ค. 65 - มี.ค. 65

มีกำรบรูณำกำรกำรด ำเนนิกำรร่วมกบัองค์กำร หรือสถำนสำธำรณกศุลต่ำงๆ อยำ่งนอ้ย 3 หนว่ยงำน อำท ิส ำนกังำน 
ป.ป.ช.  ป.ป.ท. มูลนธิิต่อต้ำนกำรทจุริต ศูนยคุ์ณธรรม  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ตลอดจนหนว่ยงำนของรัฐที่
เกีย่วข้อง

เม.ย. 64 - ก.พ. 65

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

มีกำรรำยงำนติดตำมประเมินผลเพือ่พัฒนำกจิกรรมอยำ่งต่อเนือ่ง

มีรำยงำนติดตำมผลเสนอต่อกลไกทีเ่กีย่วข้อง อำท ิคณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
พฤติมิชอบ รัฐสภำ และคณะรัฐมนตรี

ก.ค. 64 - ธ.ค. 64

 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน (ในระยะแรก) ป ี2564
 - มีคู่มือและเคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำนกำรทจุริตของภำคประชำชน องค์กรชุมชน ป ี2565

ก.ค. 64 - ก.ย. 64
เม.ย. 65 - มิ.ย. 65

ประสำนควำมร่วมมือหนว่ยงำนภำครัฐทีเ่กีย่วข้องในกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต

เครือข่ำยภำคปรำะชำชน และหนว่ยงำนภำครัฐ มีระบบ ช่องทำง กำรแจ้งเบำะแส ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของหนว่ยงำน 
อยำ่งนอ้ย 2 แนวทำง

 มิ.ย. 64 - ก.ย. 64



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนัพัฒนำองค์กรชุมชน 
(องค์กำรมหำชน)

BR1101 โครงกำรปอ้งกนั
และต่อต้ำนกำร
ทจุริตโดยกำรมี
ส่วนร่วมของ
เครือข่ำยภำค
ประชำชนและ
องค์กรชุมชน ป ี
2564-2565

1. มีเครือข่ำยภำคประชำชน 
องค์กรชุมชนทีด่ ำเนนิกำรปอ้งกนั
และต่อต้ำนกำรทจุริตในระดับ
จังหวัด ป ี2564 จ ำนวน 5 จังหวัด
 ป ี2565 จ ำนวน 39 จังหวัด  
2. มีจ ำนวนต ำบลทีม่ีองค์กรชุมชน
มีส่วนร่วมในกำรปอ้งกนัและต่อ
ต่ำนกำรทจุริตในพืน้ที ่ป ี2564 
จ ำนวน 25 ต ำบล ป ี2565 จ ำนวน
 1,565 ต ำบล 
3. มีคู่มือ องค์ควำมรู้ และ
เคร่ืองมือกำรปอ้งกนัและต่อต้ำน
กำรทจุริตของภำคประชำชน 
องค์กรชุมชน

วันที ่1 มกรำคม 
2564 วันส้ินสุด 
วันที ่30 กนัยำยน 
2565

ป ี2564 จ ำนวน 
5,520,100 บำท 
(เสนอขอ
งบประมำณจำก
กองทนุปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต
แหง่ชำติ) ป ี2565
 จ ำนวน 
261,131,300 
บำท (เสนอ
แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ) 
ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.
2565 ต่อ 
สนง.ปปช.

เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง
เงินได้รำยได้อื่น

MS1 และ MS2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำรพัฒนำ
แผนทีพ่ืน้ทีเ่ส่ียง
ต่อกำรทจุริตใน
ประเทศไทยอยำ่ง
มีส่วนร่วมของ
ประชำชน
(โครงกำรต่อเนือ่ง
จำกโครงกำรปกั
หมุดพืน้ทีเ่ส่ียงต่อ
กำรทจุริต)

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,250,800 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

1.เกดิฐำนข้อมูลทีม่ีกำรจัดเรียงและ
วิเครำะหข์้อมูลอยำ่งเปน็ระบบเพือ่
ใช้ส ำหรับเจ้ำหนำ้ทีป่อ้งกนักำร
ทจุริต ปรำบปรำมกำรทจุริต รวมถึง
เครือข่ำยภำคประชำชน น ำไปใช้ใน
กำรแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
2. กำรท ำงำนด้ำนกำรปอ้งกนักำร
ทจุริตทัง้ระดับของเจ้ำหนำ้ที่
ส ำนกังำน ป.ป.ช. และภำคี
เครือข่ำย ในประเด็นกำรทจุริตที่
แตกต่ำงกนัในแต่ละพืน้ที ่ได้รับ
ข้อมูลทีพ่อเพียงและมีประสิทธิภำพ
เสริมกำรท ำงำน ทัง้ในกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ทจุริตทีเ่กดิขึ้นในอดีต
และปจัจุบนั รวมถึงกำรคำดกำรณ์
กำรทจุริตทีอ่ำจเกดิขึ้นในอนำคต 
รวมถึงมีควำมเข้ำใจใน
กลุ่มเปำ้หมำยทีเ่กีย่วข้องกบักำร
ทจุริตในประเด็นนัน้ ๆ

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS3 

MS1.2 

MS1.1  
MS1 

MS2 

MS3.1  
MS2.1 MS2.2  

MS2.3  
MS3.2  

MS4 
MS4.2  

MS4.1  

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร
เสริมสร้ำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำ
เพือ่สร้ำงแนว
ทำงกำรต่อต้ำน
กำรทจุริต

1.เกดิควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ
กบัส ำนกังำน ป.ป.ช. ในกำร
ปอ้งกนักำรทจุริต ในกำรส่งเสริม
ใหป้ระชำชนรับรู้ถึงผลเสียจำกกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อองค์กร ต่อสังคม
 และต่อประเทศชำติผ่ำนทำงศำสนำ
2.เกดิกำรขับเคล่ือนแนวทำงควำม
ร่วมมือทำงศำสนำสู่กำรปฏบิติั
3.เกดิเคร่ืองมือในกำรน ำไปใช้ใน
กำรปอ้งกนักำรทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           633,500 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำรเยำวชน
ไทย "ไม่ลอก
กำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ"

1. เด็กและเยำวชนตระหนกัถึง
ปญัหำ เข้ำใจและประพฤติปฏบิติั
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
2. เด็กและเยำวชนรับทรำบผลเสีย
หำยร้ำยแรงของกำรทจุริตคอร์รัปชัน
3. เด็กและเยำวชนมีควำมตระหนกั
ในกำรปลูกฝังกระบวนกำรคิด
แยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชนส่์วนรวม
ในประเด็นกำรไม่ลอกกำรบำ้น ไม่
ลอกข้อสอบ 
4. เกดิกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม 
ข้อเสนอแนวทำงในกำรจัดกำร
ปญัหำไม่ลอกกำรบำ้น ไม่ลอก
ข้อสอบ และขยำยผลในสถำนศึกษำ

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         1,192,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร 
STRONG – 
องค์กรพอเพียง
ต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,731,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS21. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทัง้
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
กำ้วไปข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิ
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร 
STRONG - จิต
พอเพียงต้ำนทจุริต

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         4,297,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

1. ชุมชนมีจิตพอเพียงต้ำนทจุริต 
โดยกำรมุ่งพัฒนำชุมชนใหก้ำ้วไป
ข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์และ
บรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
ชุมชน ส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิได้
ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยชุมชนจิตพอเพียง
ต้ำนทจุริต และเปน็แกนน ำสร้ำง
วัฒนธรรมไม่ทนต่อกำรทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-จิตพอเพียงต้ำนทจุริต 
เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำรกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับพืน้ที่

1. องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นมีองค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต โดยกำรมุ่งพัฒนำองค์กรทัง้
ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นให้
กำ้วไปข้ำงหนำ้ด้วยกำรประยกุต์
และบรูณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง เข้ำกบัสร้ำง
ควำมโปร่งใส กำรแยกแยะ
ผลประโยชนส่์วนตัวและ
ผลประโยชนส่์วนรวม ตระหนกัรู้
และใฝ่รู้ปญัหำกำรทจุริต รวมทัง้
ร่วมกนัพัฒนำชุมชนใหม้ีควำมเอื้อ
อำทรบนพืน้ฐำนของจริยธรรมและ
จิตพอเพียง 
2. เกดิกำรปอ้งปรำมกำรทจุริตใน
องค์กรทัง้ภำครัฐ  รัฐวิสำหกจิ 
ภำคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นส่งผลใหก้ำรทจุริตเกดิ
ได้ยำกมำกขึ้น
3. เกดิเครือข่ำยองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นองค์กร
พอเพียงต้ำนทจุริต และเปน็แกน
น ำสร้ำงวัฒนธรรมไม่ทนต่อกำร
ทจุริต
4. เกดิกำรขับเคล่ือนโครงกำร 
STRONG-องค์กรพอเพียงต้ำน
ทจุริต เกดิกำรพัฒนำงำน ด้วยกำร
ก ำกบั  ติดตำม และประเมินผล
โครงกำรระดับองค์กรทัง้ภำครัฐ  
รัฐวิสำหกจิ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตแหง่ชำติ ปปช.

โครงกำร
เสริมสร้ำงธรร
มำภบิำลในภำค
ธุรกจิเอกชน

1. คู่มือกำรพัฒนำและส่งเสริมธรร
มำภบิำลในภำคเอกชน จ ำนวน 1 
ชุด
2. คู่มือแนวทำงขยำยผลกำร
พัฒนำและส่งเสริมธรรมำภบิำลใน
ภำคเอกชนสู่กำรปฏบิติัในระดับ
พืน้ที ่จ ำนวน 1 ชุด
3. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แนวทำงขยำยผลกำรพัฒนำและ
ส่งเสริม
ธรรมำภบิำลในภำคเอกชนสู่กำร
ปฏบิติัในระดับพืน้ที ่ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

           530,100 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร

ทจุริตในภำครัฐ ปปท.

โครงกำร
ขับเคล่ือนกำร
รณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำม
มำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่
รำช อำณำจักร
ไทย พ.ศ.2560 
ประจ ำปี
งบประมำณ 
พ.ศ. 2564

เชิงปริมำณ : มีเจ้ำหนำ้ทีภ่ำครัฐ
และภำคประชำสังคมเข้ำร่วม
กจิกรรมกบัส ำนกังำน ป.ป.ท.  ไม่
นอ้ยกว่ำ 1,395 คน
เชิงคุณภำพ : เจ้ำหนำ้ทีภ่ำครัฐ 
และเครือข่ำยภำคประชำสังคมมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในบทบำท กำร
มีส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำน
กำรทจุริตตำมมำตรำ 63 ของ
รัฐธรรมนญูแหง่รำชอำณำจักรไทย
 พ.ศ. 2560 ไม่นอ้ยกว่ำ ร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

โครงกำร
เสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพ
เครือข่ำยภำค
ประชำสังคมใน
กำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต

เชิงปริมำณ: จ ำนวนเครือข่ำยภำค
ประชำสังคม ได้รับกำรอบรมในแต่
ละหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 70
 ของกลุ่มเปำ้หมำยแต่ละหลักสูตร 
เชิงคุณภำพ: ร้อยละ 70 ของ
เครือข่ำยภำคประชำสังคมทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร มีองค์ควำมรู้และ
ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ตำมหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 80

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

         2,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 และ MS2

กรมกจิกำรเด็กและเยำวชน 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนษุย์

โครงกำรทีม่ีกำร
ด ำเนนิงำนที่
เกีย่วข้องกบักำร
ส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำค
ประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริต ประจ ำปี
งบประมำณ 2564

1 ต.ค.63-30 ก.ย.
64

       14,778,400 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1 MS2 และ
 MS3

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกนักำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนยิมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกนั
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กจิกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

แกนน ำสภำเด็กและเยำวชน 
จ ำนวน 23,000 คน
ผลผลิต
1. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำร
เฝ้ำระวังกำรปอ้งกนักำรทจุริต
คอรัปชั่น
2. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
มีทศันคติ และค่ำนยิมไม่ยอมรับ
กำรทจุริต
3. สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำย
เด็กและเยำวชน 
ได้แสดงพลังเชิงสร้ำงสรรค์ มีส่วน
ร่วมในกำรปอ้งกนั
กำรทจุริตคอรัปชั่น
ผลลัพธ์
สภำเด็กและเยำวชน เครือข่ำยเด็ก
และเยำวชน สำมำรถขับเคล่ือน
กจิกรรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ควำมซ่ือสัตยสุ์จริต และกำร
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรทจุริต
คอรัปชั่น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

ส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี

ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)

ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1) จัดท ากฏหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก (Anti-SLAPP Law)  (ส านกังาน ป.ป.ช.)

  - จัดประชุมเพือ่รับฟังความคิดเหน็ต่อการมีกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปาก

  - ยกร่างกฎหมายทีอ่าศัยผลการศึกษา แล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ป .ป.ช. เพือ่เสนอจัดรับฟังความคิดเหน็

ผลักดันการออกกฏหมายข้อมูลสาธารณะทีป่ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ต้องร้องขอ (ส านกังานปลัดส านกั
นายกรัฐมนตรี) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาการเขา้ถึงขอ้มลูขา่วสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตทีม่ปีระสิทธิภาพ BR1102
1. กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งมผีลบงัคับใชใ้นทางปฏบิตั ิ (กฎหมายปอ้งกันการฟ้องปดิปาก กฎหมายว่าดว้ยขอ้มลูขา่วสารสาธารณะ )
2. พัฒนาระบบการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอยา่งครบวงจร

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชำชนในวงกว้ำงสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มลูขำ่วสำรไดโ้ดยสะดวกผ่ำนกำรผลักดนักำรออกกฏหมำยว่ำดว้ยขอ้มลู
ขำ่วสำรสำธำรณะทีป่ระชำชนควรไดร้ับทรำบขอ้มลูขำ่วสำรโดยไมต่อ้งร้องขอและหน่วยงำนภำครัฐตอ้งเปดิเผย
ขอ้มลูในครอบครองผ่ำนดจิิทัลแพลตฟอร์ม

สร้างการรับรู้เกีย่วกบักฏหมายฉบบันีใ้นวงกว้าง เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมั่นและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 
(ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

หนว่ยงานภาครัฐเปดิเผยข้อมูลอยา่งครบถ้วนบนระบบดิจิทลัแพลตฟอร์ม เพือ่ประชาชนและส่ือมวลชนสามารถเข้าดู
และตรวจสอบได้ง่ายทางอินเตอร์เนต็ (ส านกังานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (สพร.)) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

กำรพัฒนำชอ่งทำงกำรแจ้งเบำะแสและขอ้มลูเชงิลึกในรูปแบบทีห่ลำกหลำยและมรีะบบปกปดิตวัตนทีม่ี
ประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสอยำ่งครบวงจร ให้ผู้แจ้งเบำะแสสำมำรถเขำ้ถึงไดโ้ดยสะดวก มคีวำม
เชือ่มัน่ในเรื่องกำรเก็บรักษำควำมลับและควำมปลอดภยั ตลอดจนกำรจัดท ำระบบให้มกีำรแจ้งผลกำรตดิตำมให้กับ
ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบำะแสไดร้ับทรำบ

พัฒนาช่องทางและหลักเกณฑ์ในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึก (ส านกังาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

จัดท าระบบปกปดิตัวตนเพือ่ใหผู้้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเชื่อมั่นในเร่ืองการเกบ็รักษาความลับ และ
ความปลอดภยั (ส านกังาน ป.ป.ช) เม.ย. 64 - ธ.ค. 65

กำรบงัคับใชก้ฏหมำยคุ้มครองพยำนและผู้แจ้งเบำะแส รวมถึงกำรให้ค่ำตอบแทน (ระเบยีบคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ว่ำดว้ยกำรคุ้มครองชว่ยเหลือพยำน พ.ศ. 2562) ให้มผีลในทำงปฏบิตัอิยำ่งจริงจังและมปีระสิทธิภำพ ควบคู่ไปกับ
กำรสร้ำงกำรรับรู้เก่ียวกับกฏหมำยดงักล่ำวในวงกว้ำงเพ่ือสร้ำงควำมเชือ่มัน่และกำรมสี่วนร่วมในกำรแจ้งเบำะแส
จำกภำคประชำชน

บงัคับใช้กฏหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส อยา่งครบวงจร ทัง้การเข้าถึงความปลอดภยั การจัดท าระบบ การ
แจ้งผลข้อมูลกลับผู้แจ้งได้ทราบ รวมถึงการใหค่้าทดแทน (ตามระเบยีบฯ) ใหม้ีผลในทางปฏบิติั (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. - ธ.ค. 64

กำรแก้กฏหมำยทีเ่ก่ียวขอ้ง เพ่ือห้ำมเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐและหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐฟ้องร้องด ำเนินคดกัีบบคุคลที่
แสดงควำมเห็นหรือเปดิโปงเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตประพฤตมิชิอบ (กฏหมำยปอ้งกันกำรฟ้องปดิปำก 
(Anti-SLAPP Law) ทีค่รอบคลุมทัง้หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน นักขำ่ว และสื่อมวลชน เพ่ือปกปอ้งคนทีอ่อกมำ
เปดิโปงหรือแสดงควำมเห็นโดยสุจริตตอ่กำรทุจริตคอร์รัปชัน่และเพ่ือสนับสนุนให้ประชำชนและเจ้ำหน้ำทีข่องรัฐ
ร่วมเปน็หูเปน็ตำ

ม.ค. - ธ.ค. 65

ม.ค.-65

มี.ค. 65 - พ.ค. 65



ล ำดบั

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

จัดต้ังศูนยข์้อมูล
ข่ำวสำรของ
รำชกำร 
ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

หนว่ยงำนของรัฐในส่วนทอ้งถิ่น
สำมำรถด ำเนนิกำรศูนยข์้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำรอิเล็กทรอนกิส์
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทีก่ ำหนด ไม่
นอ้ยกว่ำ 600 หนว่ยงำน

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 380,000           โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1 -

จัดกำรเร่ือง
ร้องเรียนและ
อุทธรณ์ด้วยระบบ
ดิจิทลั 
(e-Complaint 
and Appeal)

ระบบร้องเรียนและอุทธรณ์ทีไ่ด้รับ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงใหเ้ปน็ดิจิทลั
เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกสอดคล้อง
กบัควำมต้องกำรของประชำชน 
จ ำนวน 1 ระบบ

ต.ค. 63 -  ก.ย. 64 500,000           โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1 -

ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั โครงกำร
ศูนยก์ลำงข้อมูล
เปดิภำครัฐ และ
ส่งเสริมกำร
เปดิเผยและใช้
ประโยชนจ์ำก
ข้อมูล (Open 
Data) (สพร.)

จ ำนวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปดิ
ของหนว่ยงำนรัฐ มำยงัศูนยก์ลำง
ข้อมูลเปดิภำครัฐ (Open Data 
Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.2 ด้ำนกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำร

ทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

โครงกำรพัฒนำ
ช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูล
เชิงลึกในรูปแบบ
ทีห่ลำกหลำย

เปำ้หมำย : ประชำชนทัว่ไป,
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแสและข้อมูลเชิงลึก
ผลลัพธ์ : ประชำชนเข้ำถึงระบบได้
โดยสะดวก และมีควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.1

  - จัดประชุมเพือ่รับฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปากของประเทศไทย กฎหมายปอ้งกนัการฟ้อง
ปดิปากทีเ่หมาะสมและเปน็ไปได้ทีจ่ะน ามาใช้ในประเทศไทย มิ.ย. 65 - ก.ค. 65

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค.64 - ธ.ค.65

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัสืบสวนและกจิกำรพิเศษ)

  - สรุปผลการรับฟังความคิดเหน็ และปรับปรุงร่างกฎหมายปอ้งกนัการฟ้องปดิปากของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการปฏรูิปฯ ต่อไป ส.ค. 65 - ก.ย. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 

MS1.1  
MS1.2 

MS2.1 
MS2.2 

MS3 

MS3.2  

MS2 
MS4 MS3.1M

S4.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดส ำนกั
นำยกรัฐมนตรี

โครงกำรจัดท ำ
ระบบปกปดิ
ตัวตนทีม่ี
ประสิทธิภำพและ
กำรคุ้มครองผู้แจ้ง
เบำะแสอยำ่งครบ
วงจร

เปำ้หมำย : เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ผลผลิต : จัดท ำระบบปกปดิตัวตน
ทีม่ีประสิทธิภำพและกำรคุ้มครองผู้
แจ้งเบำะแส
ผลลัพธ์ : ประชำชนเกดิควำม
เชื่อมั่นในเร่ืองกำรเกบ็รักษำ
ควำมลับ และควำมปลอดภยั

เม.ย 64 - ธ.ค. 65  -  - MS2.2

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

โครงกำรพัฒนำ
ระบบเปดิเผยและ
แจ้งผลกำรติดตำม
เร่ืองร้องเรียน

- ระบบเปดิเผยข้อมูลเร่ือง
ร้องเรียนและคดี (เร่ืองทีอ่ยูร่ะหว่ำง
ไต่สวน)
- ระบบแจ้งผลติดตำมกำร
ด ำเนนิงำนเร่ืองร้องเรียนและคดีที ่
ส ำนกังำน ป.ป.ช. รับไว้ด ำเนนิกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ไม่ใช่วงเงิน
งบประมำณ

 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูล
กำรคุ้มครอง
พยำนและผู้แจ้ง
เบำะแสผ่ำน
แพลตฟอร์ม
ออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลนเ์พือ่ใช้ในกำร
เผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค.64 261,300           โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกักฎหมำย)

กฎหมำยปอ้งกนั
กำรฟ้องปดิปำก
ของประเทศไทย

ร่ำงกฎหมำยปอ้งกนักำรฟ้องปดิ
ปำกของประเทศไทย เสนอต่อ
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. และ
คณะกรรมกำรปฏรูิปฯ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 275,400           MS4.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัคดี)

ผลผลิต : กำรอบรมและศึกษำ
กระบวนกำรพัฒนำและรูปแบบ
กำรบงัคับใช้กฎหมำยขององค์กร
ต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงกำรศึกษำ
เปรียบเทยีบระบบกฎหมำยต่ำง ๆ 
ทีม่ีอยูใ่นกำรพัฒนำงำนกฎหมำย
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
และงำนในกระบวนกำรยติุธรรม
ของคณะกรรมกำร ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : กำรน ำองค์ควำมรู้มำ
พัฒนำกำรปฏบิติังำน และปรับปรุง
กฎหมำยทีเ่กีย่วข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 1,080,000         ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS4.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงกำรศึกษำ
และพัฒนำ
กฎหมำยเพือ่สร้ำง
มำตรกำรและ
กลไกในกำรบงัคับ
ใช้กฎหมำย กำร
ปอ้งกนักำรถูก
ด ำเนนิคดี และ
หลักคิดกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำย
ปอ้งกนักำรถูก
ฟ้องคดีอำญำ 
(กำรฟ้องเพือ่ปดิ
ปำก Anti-SLAPP
 Law) เพือ่จัดท ำ
ร่ำง
พระรำชบญัญัติ
และแนวทำง
คุ้มครองสิทธิ
พยำนตำมแผน
ปฏรูิปประเทศ

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัสืบสวนและกจิกำรพิเศษ)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ 

กระทรวงกำรคลัง

กระทรวงพำณิชย ์

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาชนใหรั้บรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยติุธรรม สร้างการมีส่วนร่วมใหม้ากขึ้น และสนบัสนนุให้
มีการใช้มาตรการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) (ส านกังาน ป.ป.ช.ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.) ม.ค. - ธ.ค. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนากระบวนการยตุธิรรมทีร่วดเร็ว โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏบิตั ิในการด าเนินคดทีุจริตทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน BR1103
1. ประชาชนเปน็เครือขา่ย มสี่วนร่วมในการการตรวจสอบและเฝ้าระวังการปฏบิตังิานของภาครัฐ รวมทัง้ร่วมด าเนินการในมาตรการลงโทษทางสังคม
   (Social Sanction) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และความโปร่งใสของกระบวนการยตุธิรรมอยา่งมนัียส าคัญ
2. การด าเนินคดทีุจริตมคีวามรวดเร็ว เปน็ธรรม โปร่งใส ไมเ่ลือกปฏบิตัิ
3. เจ้าหน้าทีท่ีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยตุธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน /คดทีีต่นรับผิดชอบมี
จ านวนลดลง
4. นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายให้กับประเทศไดร้ับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เผยแพร่ให้ประชาชนไดร้ับรู้ถึงขัน้ตอนกระบวนการยตุธิรรมตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชนตัง้แตใ่นกระบวนการออกกฎหมายทุกระดบัและการเฝ้าระวังการบงัคับใชก้ฎหมายของเจ้าหน้าทีใ่น
กระบวนการยตุธิรรมทุกขัน้ตอนควบคู่กับการสร้างการเขา้ถึงกระบวนการยตุธิรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานทีป่ระชาชนไมส่ามารถเขา้ถึงในกระบวนการยตุธิรรมได้

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนต้ังแต่กระบวนการออกกฎหมายทกุระดับ และการเฝ้าระวังการบงัคับใช้กฏหมาย
ของเจ้าหนา้ทีใ่นกระบวนการยติุธรรมทกุขั้นตอน (ส านกังาน ป.ป.ช. ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.) ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ก าหนดบทลงโทษกบัหนว่ยงานและหวัหนา้หนว่ยงานทีป่ระชาชนไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมได้  (ส านกังาน 
ป.ป.ช.ร่วมกบัส านกังาน ป.ป.ท.)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยตุธิรรมในการด าเนินคดทีุจริตและประพฤตมิชิอบทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยตุธิรรมด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐาน
เดยีวกัน อยา่งรวดเร็วพร้อมกับบรูณาการประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมถึงการยกระดบัการ
ท างานบนฐานดจิิทัลและพัฒนาระบบฐานขอ้มลูระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เขา้ถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มศูีนยข์อ้มลูตอ่ตา้นการทุจริตและประพฤตมิชิอบ (Data Center)

ส่งเสริมใหท้กุหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรมด าเนนิคดีตามกรอบเวลาของกฏหมายในมาตรฐานเดียวกนัอยา่งรวดเร็ว 
(ส านกังาน ป.ป.ช. และหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

บรูณาการประสานงานระหว่างหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคดีทจุริตฯ และยกระดับการท างานบนฐานดิจิทลั (ส านกังาน 
ป.ป.ช. ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระหว่างหนว่ยงานปราบปรามการทจุริต (ส านกังาน ป.ป.ช. ร่วมกบัหนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้อง) ม.ค. - ธ.ค. 64

จัดต้ังศูนยข์้อมูลการต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัส่ือสำรองค์กร)

กำรเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอน
กระบวนกำรยติุธรรมผ่ำน
แพลตฟอร์มออนไลน์

แพลตฟอร์มออนไลนเ์พือ่
ใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมูล

ม.ค. - ธ.ค. 64 261,300           โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกัส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ต้ำนทจุริต, ส ำนกังำน ป.ป.ช.
ภำค 1-9 และส ำนกังำน ป.ป.ช.
 ประจ ำจังหวัด 76 แหง่)

โครงกำร STRONG-จิต
พอเพียงต้ำนทจุริต 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

ต.ค.63 - ก.ย.64 28,237,100       ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS1.2

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

จ านวนเรื่อง/คดทีีเ่จ้าหน้าทีเ่ก่ียวขอ้งในกระบวนการยตุธิรรมทีถู่กด าเนินการทางวินัย มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ
อาญา เพราะการด าเนินงาน/คดทีีต่นรับผิดชอบ มจี านวนลดลง

จัดใหม้ีมาตรการควบคุม ก ากบั ติดตามการบริหารจัดการโดยยดึหลักคุณธรรม ซ่ือสัตยสุ์จริต การบริหารจัดการ
บา้นเมืองทีดี่ ของหนว่ยงานในกระบวนการยติุธรรม (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ก.ย. 65

นิตบิคุคลทีก่ระท าความเสียหายให้กับประเทศไดร้ับการลงโทษตามมาตรฐานสากล

ปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนติิบคุคลทีก่ระท าความเสียหายใหก้บัประเทศตามมาตรฐานสากล (ส านกังาน ป.ป.ช.) ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

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

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนนิกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อยำ่งนอ้ยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่นอ้ยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนยิมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที ่
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนนิ
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 80
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกัวิจัยและบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรปอ้งกนัและ
ปรำบปรำมกำรทจุริต)

โครงกำรส ำรวจควำม
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อกำรด ำเนนิงำนของ
ส ำนกังำน ป.ป.ช. ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : รำยงำนกำร
ส ำรวจควำมเชื่อมั่นของผู้มี
ส่วนได้เสียต่อกำร
ด ำเนนิงำนของส ำนกังำน 
ป.ป.ช.
ผลลัพธ์ : ส ำนกังำน ป.ป.ช.
 น ำข้อมูล ข้อคิดเหน็  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ส ำรวจไปใช้ประกอบกำร
จัดท ำแผนกำรพัฒนำและ
ปรับปรุง แกไ้ขกำรท ำงำน
ของส ำนกังำน ป.ป.ช. และ
กำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
ปฏบิติังำนเพือ่
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของกำร
ขับเคล่ือนยทุธศำสตร์ชำติ
ระยะที ่3 และยทุธศำสตร์
ส ำนกังำน ป.ป.ช.

8 เดือน 
(นบัต้ังแต่วันทีล่ง
นำมในสัญญำกำร

จ้ำงทีป่รึกษำ)
(** คำดว่ำจะแล้ว
เสร็จภำยในเดือน
กนัยำยน 2564)

1,050,000         แผนงำนบรูณำ
กำรต่อต้ำนกำรทุ
จรติและประพฤติ

มิชอบ 
ปงีบประมำณ พ.ศ.

 2564

MS1.2

ด ำเนนิกำรประสำนกบั
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด ำเนนิคดีทจุริต อำทิ
เช่น ส ำนกังำน ป.ป.ท. 
ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ 
เปน็ต้น เพือ่รวบรวมข้อมูล
กำรก ำหนดขนำดของคดี 
และระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดี

มีฐำนข้อมูลกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำกำรด ำเนนิคดี
ของหนว่ยงำนต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้องกบักำรด ำเนนิคดี
ทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS 2.1

จัดประชุมร่วมกนัระหว่ำง
ทีห่นว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง 
เพือ่หำรือและก ำหนด
มำตรฐำนขนำดของคดี 
และระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดีใหเ้ปน็มำตรฐำน
เดียวกนั

ได้แนวทำงร่วมกนัในกำร
ก ำหนดมำตรฐำนขนำด
ของคดี และระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีใหเ้ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

มีกลไกในกำรผลักดัน
กระบวนกำรจัดท ำ
มำตรฐำนกำรก ำหนด
ขนำดของคดี และ
ระยะเวลำในกำร
ด ำเนนิคดีทีเ่ปน็มำตรฐำน
เดียวกนัภำยใต้กรอบ
กฎหมำย ของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องกบักำรด ำเนนิคดี
ทจุริต

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกับริหำรงำนกลำง)

ผลผลิต :
1. พืน้ทีด่ ำเนนิกำรส ำรวจ 
จับตำมอง และแจ้งเบำะแส
 อยำ่งนอ้ยจังหวัดละ 3 
อ ำเภอ รวมไม่นอ้ยกว่ำ 
231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำรไม่นอ้ยกว่ำ 
11,995 คน
ผลลัพธ์ :
1. ประชำชนมีวัฒนธรรม 
ค่ำนยิมสุจริต มีทศันคติ
และพฤติกรรมในกำร
ต่อต้ำนกำรทจุริตและ
ประพฤมิชอบ (ตัวชี้วัดที ่
1.2) ค่ำเปำ้หมำยไม่นอ้ย
กว่ำร้อยละ 48
2. ร้อยละควำมส ำเร็จของ
ภำพรวมกำรด ำเนนิ
โครงกำร ค่ำเปำ้หมำยไม่
นอ้ยกว่ำร้อยละ 80

จัดท ำกลไกในกำรผลักดัน 
โดยอำจจะอยูใ่นรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนกุรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน เพือ่หำรือ 
และมีมติร่วมกนั อันจะ
น ำไปสู่กระบวนกำรในกำร
จัดท ำกำรก ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีทีเ่ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่วข้องกบักระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
ส ำนกักฎหมำยเข้ำมำร่วม
เปน็ฝ่ำยเลขำนกุำร
ด ำเนนิกำรจัดท ำ/แกไ้ข
กฏหมำยหรือกฎระเบยีบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
ใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

มีกฎหมำยหรือระเบยีบที่
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
 ทีห่นว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องกบั
กำรด ำเนนิคดีทจุริตใช้เปน็
หลักในกำรปฏบิติังำนไป
ในทศิทำงและมำตรฐำน
เดียวกนั

ม.ค. - ธ.ค. 64 - - MS2.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ)

โครงกำรกำรเชื่อมโยง
หนว่ยงำนภำยนอก

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

MS2.2

ประสำนหนว่ยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรม ว่ำ
ได้มีมำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยดึหลักคุณธรรม
 ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ 
หรือไม่ อยำ่งไร

รวบรวมข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ประสำนหนว่ยงำนใน
กระบวนกำรยติุธรรมทีย่งั
ไม่มีมำตรกำรควบคุม 
ก ำกบั ติดตำมกำรบริหำร
จัดกำรโดยยดึหลักคุณธรรม
 ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ ให้
ด ำเนนิกำรใหแ้ล้วเสร็จ

ประสำนและแนะน ำ
แนวทำงทีเ่หมำะสม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

หนว่ยงำนในกระบวนกำร
ยติุธรรมแจ้งใหส้ ำนกังำน 
ป.ป.ช. ทรำบว่ำได้มี
มำตรกำรควบคุม ก ำกบั 
ติดตำมกำรบริหำรจัดกำร
โดยยดึหลักคุณธรรม 
ซ่ือสัตยสุ์จริต กำรบริหำร
จัดกำรบำ้นเมืองทีดี่ แล้ว

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. รำยงำน
ผลต่อคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศ

รำยงำนผล ม.ค. 64 - ก.ย. 65 - MS3.1

ส ำนกังำน ป.ป.ช. 
(ส ำนกับริหำรงำนกลำง)

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกักำรขัดกนัแหง่
ผลประโยชน)์

จัดท ำกลไกในกำรผลักดัน 
โดยอำจจะอยูใ่นรูปแบบ
คณะกรรมกำร 
คณะอนกุรรมกำร หรือ
คณะท ำงำน เพือ่หำรือ 
และมีมติร่วมกนั อันจะ
น ำไปสู่กระบวนกำรในกำร
จัดท ำกำรก ำหนดขนำด
ของคดีและระยะเวลำใน
กำรด ำเนนิคดีทีเ่ปน็
มำตรฐำนเดียวกนั ซ่ึงใน
กำรผลักดันดังกล่ำว
เกีย่วข้องกบักระบวนทำง
กฎหมำย โดยอำจจะให้
ส ำนกักฎหมำยเข้ำมำร่วม
เปน็ฝ่ำยเลขำนกุำร
ด ำเนนิกำรจัดท ำ/แกไ้ข
กฏหมำยหรือกฎระเบยีบที่
เกีย่วข้อง เพือ่ใหก้ำร
ก ำหนดขนำดของคดีและ
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิคดี
ใหเ้ปน็มำตรฐำนเดียวกนั
ภำยใต้กรอบของฏหมำย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ช.
(ส ำนกัคดี)

โครงกำรสัมมนำเพือ่เพิม่
ประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนนิคดีอำญำที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช.มี
มติชี้มูล ระหว่ำงหนว่ยงำน
ทีเ่กีย่วข้อง

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000         ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม

MS3.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ผลผลิต : จัดอบรมหรือ
สัมมนำ
ผลลัพธ์ : 
1. บคุลำกรมีทกัษะ และ
ควำมรู้ในกำรไต่สวน
ข้อเทจ็จริง และกำรด ำเนนิ
กระบวนพิจำรณำในศำล
ซ่ึงมีเขตอ ำนำจพิจำรณำ
คดีทจุริตเพิม่มำกขึ้น
2. ลดปญัหำข้อขัดข้องใน
กำรด ำเนนิคดีในศำลในคดี
ทีค่ณะกรรมกำร ป.ป.ช. มี
มติชี้มูลควำมผิด             
3. กำรด ำเนนิคดีในศำล
โดยคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
เปน็ไปโดยเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภำพยิง่ขึ้น



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  - 

ส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี  -

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตแหง่ชำติ  - 

 - 

 -  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
   - มีกำรประชุมอนกุรรมกำร ศปท. 39 หนว่ยงำน  เพือ่พิจำรณำแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ 
ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง 
“นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
   - มีแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิ
ชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ BR1104
1. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทุกคนไมร่ับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่ (No Gift 
Policy)
2. มกีารบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญตั ิพร้อมกับให้มมีาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย
3. มกีารยืน่บญัชทีรัพยส์ินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐทีต่นสังกัดหรือปฏบิตังิานอยู ่เพ่ือใช้
เปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ
4. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าทีข่องรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใช้
มาตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มา
บงัคับใชกั้บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเปน็หน่วยงานทีเ่จ้าหน้าทีข่องรัฐทุกคนไมร่ับของขวัญและของก านัลทุก
ชนิดจากการปฏบิตัหิน้าที ่(No Gift Policy)

ม.ค. - ก.ย.64

มีกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่” ไปสู่กำรปฏบิติั
   - มีหนงัสือแจ้งแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หนำ้ที่” ผ่ำน ศปท. 39 หนว่ยงำน

เม.ย.  64

มีกำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy จำกกำรปฏบิติั
หนำ้ที่”ของส่วนรำชกำร
   - มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ของส่วนรำชกำร  มำยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.
   - มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือนฯ นโยบำย No Gift Policy ในภำพรวมเพือ่รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ก.ย. 64



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)
เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.3 (MS3.3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.4 (MS3.4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.5 (MS3.5)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.6 (MS3.6)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

มีข้อเสนอมำตรกำรเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชนส่์วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำนจริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี2564 และเสนอคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศด้ำน
กฎหมำยยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565
   - มีข้อมูลเกีย่วกบักำรขัดกนัแหง่ผลประโยชนเ์พือ่ใช้สนบัสนนุกำรด ำเนนิกำรจัดท ำมำตรกำรฯ และประสำนงำนกบั
ส ำนกังำน ก.พ. เพือ่ประชุมหำรือในเร่ืองดังกล่ำวร่วมกนั
   - มีกำรจัดต้ังคณะอนกุรรมกำรเพือ่ศึกษำเร่ืองกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนบคุคลกบัประโยชนส่์วนรวม พ.ศ. ....  พร้อมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร 
   - มีคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโชนส่์วนตนกบัส่วนรวม 
   - มีร่ำงพระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิดเกีย่วกบักำรขัดกนัระหว่ำงประโยชนส่์วนบคุคลกบัประโยชนส่์วนรวม พ .ศ. .... 
 พร้อมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร 
   - รำยงำนผลกำรวิเครำะห ์กำรติดตำมกำรด ำเนนิกำรของส่วนรำชกำรตำมคู่มือค ำอธิบำยเพิม่เติมเกีย่วกบักำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงผลประโยชนส่์วนตนกบัส่วนรวม

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

มกีารยืน่บญัชทีรัพยส์ินและหน้ีสินของเจ้าหน้าทีข่องรัฐตอ่หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่
ตนสังกัดหรือปฏบิตังิานอยู ่เพ่ือใชเ้ปน็ฐานขอ้มลูในการตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มกีารบริหารบคุคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบญัญตั ิพร้อมกับให้มมีาตรฐานทางจริยธรรมเก่ียวกับ
การขดักันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และยกระดบัมาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาการขดักันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวมเปน็กฎหมาย

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประกำศ พ.ร.ฎ. ในรำชกจิจำนเุบกษำ ส.ค. 64

ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นตำมมำตรำ 130 ของส ำนกังำน ป.ป.ช. กบัหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องร่วมกนั ส.ค. 64 - พ.ย. 64

ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร รวบรวมผลกำรด ำเนนิกำรเพือ่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ มี.ค. 64 - ก.ย. 65

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเก่ียวกับการประพฤตมิชิอบและร่ ารวยผิดปกตขิองเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงาน และบงัคับใชม้าตรการทางจริยธรรม วินัย และอาญาตอ่ผู้กระท าผิดอยา่งรวดเร็วและเปน็ธรรม
 พร้อมกับน าหลักความรับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบงัคับใชกั้บหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ยกร่ำงพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นตำมมำตรำ 130 
แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....  และร่ำง
พระรำชกฤษฎกีำว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำรยืน่และกำรเกบ็รักษำบญัชีทรัพยสิ์นและหนีสิ้นของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต พ .ศ. 2561 พ.ศ. ....

ต.ค. 63 - มี.ค. 64

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทัง้ 2 ฉบบั กอ่นส่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ มี.ค. 64 - พ.ค. 64
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำร่ำง พ.ร.ฎ. ทีเ่สนอโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ พ.ค. 64 - ส.ค. 64

จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนดวิธีกำรประเมิน 
“สัตบรุุษ” และบงัคับใช้กบัหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐทีม่ีฐำนะเปน็นติิบคุคลเปน็ล ำดับแรก ภำยในป ี2564
   - มีแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - มีข้อเสนอแนวทำงกำรน ำพฤติกรรมกำรทำงจริยธรรมไปใช้ในกระบวนกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐ เสนอเข้ำ
คณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีกำรสัมมนำเพือ่รับฟังควำมเหน็เกีย่วกบัวิธีกำรประเมิน“สัตบรุุษ” ใหก้บัองค์กรกลำงบริหำรงำนบคุคลและองค์กร
ทีม่ีหนำ้ทีจ่ัดท ำประมวลจริยธรรม
   - มีข้อเสนอวิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ” เข้ำคณะกรรมกำรมำตรฐำนทำงจริยธรรม (ก.ม.จ.) 
   - มีข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบักำรแต่งต้ังโดยระบบคุณธรรมในภำครัฐเพือ่ใช้วิเครำะห ์เปรียบเทยีบ ประกอบกำรจัดท ำ
ร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบคุณธรรม
   - ผลกำรวิเครำะห ์เปรียบเทยีบ เพือ่ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม
   - มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรงำนบคุคลภำครัฐทีป่รับปรุงตำมวิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ”

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65



ล าดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

มีแนวทำงด ำเนนิงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ และ
กำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด จำก
ข้อมูลทีไ่ด้รับ
   - มีกำรประชุมร่วมกบัส ำนกังำนปลัดส ำนกันำยกรัฐมนตรี และส ำนกังำน ป.ป.ช. เพือ่ก ำหนดแนวทำงด ำเนนิงำนและ
ประสำนข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ กำร
ด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด 
   - มีแนวทำงด ำเนนิงำนเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ 
และกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรฐำนจริยธรรม กำรบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
   - มีกำรแจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐใหด้ ำเนนิกำรตำมแนวทำงดังกล่ำว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีหนงัสือแจ้งข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงั
หวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ โดยใหใ้ช้ข้อมูลไปท ำกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและ
ร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดั และแจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม โดยใหม้ีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนนิงำนของภำยในหนว่ยงำน และใหร้ำยงำน
ไปยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.
   - มีกำรแจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐถึงข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ทีรั่ฐ
และกำรร่ ำรวยผิดปกติ ไปยงัส่วนหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ 
   - หนว่ยงำนของรัฐมีกำรเฝ้ำระวังและบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติของเจ้ำหนำ้ที่
ของรัฐในสังกดั 
   -  มีกำรแจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดัปฏบิติัตำมมำตรฐำนจริยธรรม
และใหม้ีบงัคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิดอยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม 
   - หนว่ยงำนของรัฐมีกำรก ำกบัติดตำม รวบรวมผลกำรด ำเนนิงำนตำมข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ภำยในหนว่ยงำน และให้
รำยงำนไปยงัส ำนกังำน ป.ป.ท.

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS 1.1 

ธ.

MS 1 
MS 4  

MS 1.2 
MS 1.3 
MS 4.1  
MS 4.2 

MS 2.1 MS 2.2 
MS 3.3 

MS 3.1 MS 3.2 MS 2 MS 3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำน ป.ป.ท. 
และทกุส่วนรำชกำร

ประชุมอนกุรรมกำร ศปท. 39 
หนว่ยงำน  เพือ่พิจำรณำแนว
ทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) แผนกำร
ปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำมกำรทจุริตและ
ประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง) 
กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock) 
เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”

มี.ค. 64 - เม.ย. 64 MS1.1

แจ้งแนวทำงกำรขับเคล่ือน (ร่ำง) 
แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำนกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
และประพฤติมิชอบ (ฉบบัปรับปรุง)
 กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ (Big Rock)
 เร่ือง “นโยบำย No Gift Policy 
จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่” ผ่ำน ศปท. 
39 หนว่ยงำน

เม.ย.  64 MS1.2

ติดตำมกำรด ำเนนิกำรขับเคล่ือน 
(ร่ำง) แผนกำรปฏรูิปประเทศ ด้ำน
กำรปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตและประพฤติมิชอบ (ฉบบั
ปรับปรุง) กจิกรรมปฏรูิปทีส่ ำคัญ 
(Big Rock) เร่ือง “นโยบำย No 
Gift Policy จำกกำรปฏบิติัหนำ้ที่”
ของส่วนรำชกำร

 ก.ย. 64 MS1.3

ส ำนกังำน ป.ป.ท.
ส ำนกังำน ก.พ.
ส ำนกังำน ป.ป.ช.

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรพลเรือน ด ำเนนิกำร
จัดท ำร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำร
บริหำรงำนบคุคลภำครัฐในระบบ
คุณธรรม และเร่งรัดกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมิน “สัตบรุุษ” และ
บงัคับใช้กบัหวัหนำ้หนว่ยงำนของ
รัฐทีม่ีฐำนะเปน็นติิบคุคลเปน็ล ำดับ
แรก ภำยในป ี2564

ม.ค. 64 - ธ.ค.. 65 MS2.1 

ส ำนกังำนข้ำรำชกำรพลเรือน 
ร่วมกบัส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต
แหง่ชำติ เสนอแนะมำตรกำร
เกีย่วกบักำรปอ้งกนัและแกไ้ข
ปญัหำกำรขัดกนัระหว่ำงประโยชน์
ส่วนตนกบัส่วนรวมต่อรัฐบำล โดย
ขั้นตอนใหจ้ัดท ำเปน็มำตรฐำน
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ภำยในป ี
2564 และเสนอคณะกรรมกำร
ปฏรูิปประเทศด้ำนกฎหมำย
ยกระดับเปน็ พ.ร.บ. ภำยในป ี2565

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS2.1 

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

มีกำรบริหำร
บคุคลภำครัฐใน
ระบบคุณธรรม
ตำมรัฐธรรมนญู
บญัญัติ พร้อมกบั
ใหม้ีมำตรฐำนทำง
จริยธรรมเกีย่วกบั
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนตน
กบัส่วนรวม และ
ยกระดับ
มำตรกำรปอ้งกนั
และแกไ้ขปญัหำ
กำรขัดกนัระหว่ำง
ประโยชนส่์วนตน
กบัส่วนรวมเปน็
กฎหมำย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

ส ำนกังำน ป.ป.ท. ก ำหนดร่ำงพระรำชกฤษฎกีำ ตำม
มำตรำ 130 แหง่พระรำชบญัญัติ
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำรทจุริต 
พ.ศ. 2561

ต.ค. 63 - ส.ค. 64 MS3.1 - MS3.4

ส ำนกังำน ป.ป.ช. ชี้แจงกำรยืน่บญัชีทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นตำมมำตรำ ๑๓๐ ของ
ส ำนกังำน ป.ป.ช. กบัหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องร่วมกนั

ผู้มีหนำ้ทีย่ืน่บญัชีฯ
 ตำม พ.ร.ฎ. นี ้มี
ควำมเข้ำใจในกำร
ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นต่อ
หวัหนำ้ส่วน
รำชกำร 
รัฐวิสำหกจิ หรือ
หนว่ยงำนของรัฐ
ทีต่นสังกดัหรือ
ปฏบิติังำนอยู่

ส.ค. 64 - พ.ย. 64 MS3.5

ส ำนกังำน ป.ป.ท. ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำร รวบรวม
ผลกำรด ำเนนิกำรเพือ่รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรปฏรูิปประเทศ

รำยงำนผลกำร
ด ำเนนิกำรยืน่
บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นตำม
แผนกำร
ด ำเนนิกำร ฯ ที่
ก ำหนด

มี.ค. 64 - ก.ย. 65 MS3.6

ร่ำงพระรำช
กฤษฎกีำ
ก ำหนดให้
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ยืน่บญัชีทรัพยสิ์น
และหนีสิ้นตำม
มำตรำ 130 แหง่
พระรำชบญัญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนญูว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต พ.ศ. 
2561 พ.ศ. ....  
และร่ำงพระรำช
กฤษฎกีำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร
ยืน่และกำรเกบ็
รักษำบญัชี
ทรัพยสิ์นและ
หนีสิ้นของ
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ตำมมำตรำ 130 
แหง่
พระรำชบญัญัติ
ประกอบ
รัฐธรรมนญูว่ำ
ด้วยกำรปอ้งกนั
และปรำบปรำม
กำรทจุริต พ.ศ. 
2561 พ.ศ. .... 
แล้วเสร็จ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนของรัฐ
ทกุหนว่ยประกำศ
ตนเปน็หนว่ยงำนที่
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ทกุคน ไม่รับ
ของขวัญและของ
ก ำนลัทกุชนดิจำก
กำรปฏบิติัหนำ้ที ่
(No Gift Policy) 
และส ำนกังำน 
ป.ป.ช. ได้
พิจำรณำเพิม่ข้อ
ค ำถำมในกำร
ประเมิน ITA ป ี 
2565

ส ำนกังำน ป.ป.ท. แจ้งหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐถึง
ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกำรณ์หรือ
ช่องทำงควำมเส่ียงกำรทจุริตของ
เจ้ำหนำ้ทีรั่ฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติ 
ไปยงัส่วนหวัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ 
เพือ่ใหใ้ช้เปน็ข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง
และบริหำรควำมเส่ียงต่อกำรทจุริต
ประพฤติมิชอบและร่ ำรวยผิดปกติ
ของเจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐในสังกดั กำร
แจ้งอำจท ำได้หลำยคร้ังหำก
ปรำกฏพฤติกำรณ์หรือช่องทำง
ควำมเส่ียงกำรทจุริตของเจ้ำหนำ้ที่
รัฐและกำรร่ ำรวยผิดปกติใหม่จำก
พฤติกำรณ์เดิม

ม.ค. 64  - ก.ย. 64 MS4.1

แจ้งใหห้วัหนำ้หนว่ยงำนของรัฐ
ติดตำมและส่งเสริมใหเ้จ้ำหนำ้ที่
ของรัฐในสังกดัปฏบิติัตำม
มำตรฐำนจริยธรรมและใหม้ีบงัคับ
ใช้มำตรกำรทำงจริยธรรม วินยั 
และอำญำต่อผู้กระท ำควำมผิด
อยำ่งรวดเร็วและเปน็ธรรม

MS4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

หวัหนำ้หนว่ยงำน
ของรัฐจัดท ำแผน
บริหำรควำมเส่ียง
เกีย่วกบักำร
ประพฤติมิชอบ
และร่ ำรวย
ผิดปกติของ
เจ้ำหนำ้ทีข่องรัฐ
ในหนว่ยงำน และ
บงัคับใช้มำตรกำร
ทำงจริยธรรม วินยั
 และอำญำต่อ
ผู้กระท ำผิดอยำ่ง
รวดเร็วและเปน็
ธรรม พร้อมกบั
น ำหลักควำม
รับผิดชอบในกำร
กระท ำ 
(Accountability)
 มำบงัคับใช้กบั
หวัหนำ้หนว่ยงำน
ของรัฐ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ ส ำนกังำนงบประมำณ  

ส ำนกังำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติ
กรมบญัชีกลำง

ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ผู้ตรวจสอบภำยในของหนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร 

ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ

การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชงินโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ BR1105
1.ทกุหนว่ยงำนภำครัฐทีม่ีโครงกำรทีเ่ปน็ไปตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยทีก่ ำหนด (งบประมำณกำรด ำเนนิโครงกำรมำกกว่ำ 500 
ล้ำนบำท หรือเปน็โครงกำรทีม่ีผลกระทบในเชิงเศรษฐกจิ สังคม และควำมมั่นคง ในวงกว้ำง ) จะต้องประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตของโครงกำรดังกล่ำว พร้อม
ทัง้น ำเสนอมำตรกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสมยืน่ต่อหนว่ยงำนทีท่ ำหนำ้ทีพ่ิจำรณำจัดสรรงบประมำณ
2. หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม ก ำกบัดูแล เช่น กรมบญัชีกลำง (กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง) ส ำนกังำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ตรวจสอบภำยนอก) และผู้ตรวจสอบภำยใน
ของหนว่ยงำน (หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร) วำงระบบกำรตรวจสอบโครงกำร และติดตำมตรวจสอบทกุโครงกำรทีม่ีกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิง
นโยบำย ภำยในป ี2565
3. หนว่ยงำนภำครัฐทีม่ีโครงกำรตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนนิโครงกำร จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำม
เกณฑ์ชี้วัดควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำย ในขั้นตอนกำรด ำเนนิโครงกำร จ ำนวน 1 ฉบบั

ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (คณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินผล    
   (คตป.))

 -
 - 
 - 
 -

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ทกุหนว่ยงานทีม่ีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการพร้อมทัง้
ก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสมเพือ่ยืน่ต่อส านกังบประมาณหรือหนว่ยงานอื่นทีท่ าหนา้ทีพ่ิจารณา
กล่ันกรองงบประมาณ

ม.ค. - มี.ค. 64

มีการจัดประชุมเพือ่ก าหนดหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน แนวทางในการ
ติดตาม ตรวจสอบโครงการและแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ ในการประเมินความเส่ียงต่อ
การทจุริตเชิงนโยบาย
   - มีหลักเกณฑ์ ขอบเขต กลไก และแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนนิงาน
   - มีแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
   - มีแนวทางในการจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการ

มกราคม 2564

มีหนงัสือแจ้งใหส่้วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 และทีข่อรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 ในโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมิน
ความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป .ป.ท.

กมุภาพันธ์ 2564

มีการจัดสัมมนา/ประชุมเชิงปฏบิติัการเพือ่ใหค้วามรู้ในการจัดท าแผนประเมินความเส่ียงการทจุริตแกห่นว่ยงานทีม่ี
โครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด

มีนาคม 2564

ส่วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป.ป.ท.

มีนาคม 2564

เมษายน 2564

ส่วนราชการทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  ในโครงการขนาดใหญ่ตาม
หลักเกณฑ์ทีก่ าหนด ด าเนนิการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และใหเ้สนอแผนบริหารจัดการความเส่ียง
ทีเ่หมาะสม ส่งมายงัส านกังาน ป.ป.ท.



ล ำดบั

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ปอ้งกนัและปรำบปรำมกำร
ทจุริตในภำครัฐ

1. ขับเคล่ือนกำรประเมินควำมเส่ียง
เชิงนโยบำย มีขั้นตอนกำร
ด ำเนนิงำน ดังนี้

ตุลำคม 2563 - 
กนัยำยน 2564

 - MS 1 - MS 3

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตามตรวจสอบทกุโครงการทีม่ีการ
ประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตเชิงนโยบาย ภายในป ี2564 เม.ย. - มิ.ย. 64

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล มีการวิเคราะห ์ประมวลผล และใหข้้อเสนอแนะต่อการประเมินความเส่ียงการ
ทจุริตโครงการขนาดใหญ่ ตามเกณฑ์ทีก่ าหนด  และแจ้งความเหน็/ข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงานเจ้าของโครงการ
   - มีรายงานสรุปผลการวิเคราะหก์ารประเมินความเส่ียงโครงการ
   - มีความเหน็/ข้อเสนอแนะน าหนว่ยงานเจ้าของโครงการ

เมษายน 2564

เปำ้หมำยยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลำ **

ด ำเนินกำร ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หนว่ยงานเจ้าของโครงการ จัดท าแบบรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริตรายโครงการ และเสนอแผน
บริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม ยืน่ต่อ ศปท . กระทรวง และส าเนาส่ง ส านกังาน ป.ป.ท.
   - มีรายงานสรุปผลการประเมินความเส่ียงต่อการทจุริต รายโครงการ
   - มีแผนบริหารจัดการความเส่ียงทีเ่หมาะสม รายโครงการ

สิงหาคม 2564

มีรายงานสรุปผลการด าเนนิโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงการทจุริต เสนอ ศอตช ./ครม. และ คกก.
ปฏรูิปประเทศ กนัยายน 2564

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

หนว่ยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากบัดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตาม การด าเนนิโครงการฯ 
   - มีการลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ ติดตาม การด าเนนิโครงการฯ พฤษภาคม - มิถุนายน 2564

หนว่ยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนนิงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการความเส่ียงเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.))

ก.ค. - ก.ย. 64

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

MS1 
MS 1.3 - 1.4 

MS2 
MS 2.2 

MS3 
MS 3.2 

MS1.1 MS1.2  MS 1.5 
MS 2.1 

MS 3.1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

ส ำนกังำน ป.ป.ท.
 สงป.  สศช. ค.ต.ป. สตง. 
ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช. 

 (1) ส ำนกังำน ป.ป.ท. ประชุม
หำรือร่วมกบั สงป.  สศช. ค.ต.ป. 
สตง. ก.พ.ร. (ค.ต.ป.) และ ป.ป.ช.  
เพือ่ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยและ
แนวทำงในกำรตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัเพือ่เปน็แนวทำงในกำร
ด ำเนนิกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตเชิงนโยบำย ใหก้บั
หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำรและ
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง

มกรำคม 2564

 (2) ส ำนกังำน ป.ป.ท. ประสำนกบั
ส ำนกังบประมำณ เพือ่ขอ
รำยละเอียดข้อมูลโครงกำร
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่
ได้รับจัดสรรงบประมำณต้ังแต่ 500
 ล้ำน ขึ้นไป

กมุภำพันธ์ 2564

 (3) จัดท ำคู่มือกำรประเมินควำม
เส่ียงต่อกำรทจุริตเชิงนโยบำยใน
กำรด ำเนนิโครงกำรขนำดใหญ่

กมุภำพันธ์ 2564

 (4) ใหค้วำมรู้กบัส่วนรำชกำร
เกีย่วกบัเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีกำร 
และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิกำร
ในกำรประเมินควำมเส่ียงต่อกำร
ทจุริตเชิงนโยบำยในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำดใหญ่

มีนำคม 2564

หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร
ส ำนกังำน ป.ป.ท.

 (5) ส่วนรำชกำรเจ้ำของโครงกำร
ขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์ทีก่ ำหนด
 ด ำเนนิกำรประเมินควำมเส่ียงต่อ
กำรทจุริตรำยโครงกำร และให้
เสนอแผนบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง
ทีเ่หมำะสม ส่งมำยงัส ำนกังำน 
ป.ป.ท.

มีนำคม -
เมษำยน 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

มีนำคม 2564

 - ส่วนรำชกำรทีไ่ด้รับกำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565  ใน
โครงกำรขนำดใหญ่ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด

 
เมษำยน 2564

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

หนว่ยงำนภำครัฐที่
ได้รับกำรจัดสรร
โครงกำรทีม่ีวงเงิน
สูง (ต้ังแต่ 500 
ล้ำนบำท ขึ้นไป) 
มีกำรด ำเนนิกำร
ประเมินควำม
เส่ียงกำรทจุริต 
และน ำเสอข้อมูล
กำรประเมินควำม
เส่ียงและมำตรกำร
ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียง 
เพือ่ลดโอกำสกำร
ทจุริตเชิงนโยบำย
ในกำรด ำเนนิ
โครงกำรขนำด
ใหญ่ อันจะส่งผล
ใหส้ำมำรถลด
ควำมสูญเสีย
ทรัพยำกรภำครัฐได้

ส ำนกังำน ป.ป.ท.
สตง.
ค.ต.ป. กระทรวง
ศปท. กระทรวง

 (6) หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัดูแล วิเครำะห ์ประมวลผล 
และใหข้้อเสนอแนะต่อกำร
ประเมินควำมเส่ียงกำรทจุริต
โครงกำรขนำดใหญ่ ตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนด  และแจ้งควำมเหน็/
ข้อเสนอแนะไปยงัหนว่ยงำน
เจ้ำของโครงกำร

เมษำยน 2564

 (7) หนว่ยงำนตรวจสอบ ติดตำม 
ก ำกบัดูแล ลงพืน้ทีเ่พือ่ตรวจ 
ติดตำม กำรด ำเนนิโครงกำรฯ

มิถุนำยน 2564

หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร
ส ำนกังำน ป.ป.ท.
ศปท. กระทรวง
คตป. กระทรวง

 (8) หนว่ยงำนเจ้ำของโครงกำร 
จัดท ำแบบรำยงำนสรุปผลกำร
ประเมินควำมเส่ียงต่อกำรทจุริตรำย
โครงกำร และเสนอแผนบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงทีเ่หมำะสม ยืน่
ต่อ ศปท. กระทรวง และส ำเนำส่ง 
ส ำนกังำน ป.ป.ท.

สิงหำคม 2564

ส ำนกังำน ป.ป.ท.  (9) รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนนิ
โครงกำรตำมมำตรกำรบริหำร
จัดกำรควำมเส่ียงกำรทจุริต เสนอ 
ศอตช./ครม. และ คกก.ปฏรูิป
ประเทศ

กนัยำยน 2564

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



 
 
 
 
 
 

12 แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านการศึกษา 



12. การศึกษา

 BR1201 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับ

ปฐมวัย

1. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (3-5 ปี) โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ

และได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

2. เด็กและเยาวชนท่ีมีความเส่ียงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐานได้รับการป้องกันเฝ้า

ระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเด็กท่ีหลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นท่ีเหมาะสม 

3. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพ้ีนฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน

4. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

 BR1202 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21

1 มีหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative Education ซ่ึงผู้เรียนทุก

ระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพข้ันสูงได้

2 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความ

ถนัดและความสนใจ (Active leraning)

3 มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับท่ีเน้นการปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการพัฒนาการเรียนรู้ 

(Assessment for Learning)

4 มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ท่ีจ าเป็นและสมรรถนะหลักรวมถึงความถนัดและความสนใจรายบุคคล

5 มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับท่ีเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

 BR1203 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน

1. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เข้าเรียนครูและการพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินคุณลักษณะความ

เป็นครู

2. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างความเป็นเลิศ

3. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเล้ียงเพ่ือเตรียมครูท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ

4. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้มีสมรรถนะ

5. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาตามความต้องการจ าเป็น

6. การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง

7. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู

8. การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

 BR1204 การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆ ท่ีเน้นการฝึก

ปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน

1. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน 

3. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ

 BR1205 การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของ

สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก

จากกับดักรายได้ปานกลางอย่างย่ังยืน

1. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ

2. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม

3. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่1
(Big Rock)

การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัย 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  - กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย  - กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  - กรมอนำมัย

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  - กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย์

 - ส ำนกังำนสภำกำรศึกษำ  -

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

ประชากรวัยแรงงานมทีักษะพ้ีนฐานดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ ทีจ่ าเปน็ตอ่การท างาน มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีกำรพัฒนำเคร่ืองมือกำรประเมินศักยภำพของประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult Skills Survey) เช่น พืน้ฐำนด้ำนกำร
อ่ำนและคณิตศำสตร์และท ำกำรจัดเกบ็และรำยงำนข้อมูลต่อสำธำรณะทกุ 3 ปี มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

เดก็และเยาวชนทีม่คีวามเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยไปจนถึงระดบัการศึกษาขึน้
พ้ืนฐานไดร้ับการปอ้งกันเฝ้าระวังการหลุดออกนอกระบบ รวมถึงเดก็ทีห่ลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่
ระบบหรือพัฒนาทักษะทีจ่ าเปน็ทีเ่หมาะสม

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

พัฒนำระบบกำรค้นหำเฝ้ำระวังติดตำมและช่วยเหลือเด็กใหเ้ข้ำถึงกำรศึกษำต้ังแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับกำรศึกษำขั้น
พืน้ฐำน

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

มีระบบกำรติดตำมช่วยเหลือเด็กและเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำใหก้ลับเข้ำศึกษำต่อ/พัฒนำทกัษะในกำรประกอบ
อำชีพทีเ่หมำะสม

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

BR1201

1. เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี ทุกคน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้ับการดแูละและส่งเสริม
พัฒนาการจากสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยทีม่คุีณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเดก็ปฐมวัยแห่งชาต ิและไดร้ับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ
การศึกษา รวมถึงระบบการศึกษาซ่ึงจัดการโดยครอบครัวหรือกลุ่มของครอบครัวจนส าเร็จการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน หรือระดบัสูงกว่าอยา่งเสมอภาคตาม
ศักยภาพและความถนัด
2. เดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลับเขา้ศึกษาตอ่อยา่งน้อยจนจบการศึกษาภาคบงัคับ และไดร้ับการพัฒนาทักษะอาชพีตามความถนัดและมี
ศักยภาพทีจ่ะพ่ึงพาตนเองในการด ารงชวีิตได้
3. ประชากรวัยแรงงานมทีักษะดา้นการอ่านและคณิตศาสตร์ (Literacy & Numeracy Competency) ในระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐานทีจ่ าเปน็ตอ่การ
ท างานและการใชช้วีิตในโลกยคุปจัจุบนั 
4. เกิดระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตัง้แตร่ะดบัปฐมวัยดว้ยความร่วมมอืระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภาครัฐ
อ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง รวมทัง้ภาคเอกชน

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เดก็ปฐมวัยในชว่งก่อนวัยเรียน (3-5 ป)ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย ์ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส ไดร้ับ
การดแูลและส่งเสริมพัฒนาการและไดร้ับโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบการศึกษาในระดบัทีสู่งขึน้

มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

มีระบบกำรคัดกรองเพือ่ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยจำกครอบครัวทีข่ำดแคลนทนุทรัพย ์ผู้พิกำร ด้อยโอกำส ใหไ้ด้รับกำร
พัฒนำทีส่มวัย

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x01 โครงกำรชี้แจง
ระบบกำรคัดกรอง
เด็กปฐมวัยใน
ศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก
เพือ่ส่งเสริม
โอกำสและ
พัฒนำกำรทีส่มวัย
กอ่นเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ  เพือ่
สร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
ช่วยเหลือ
สนบัสนนุ รวมทัง้
ส่งต่อให้
หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้องต่อไป

เด็กปฐมวัยในศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็กใน
ครอบครัวทีข่ำดแคลนทนุทรัพย์
และด้อยโอกำส หรือมีพัฒนำกำร
ล่ำช้ำและมีควำมเส่ียงทีผ่่ำนกำรคัด
กรองได้รับกำรช่วยเหลือสนบัสนนุ 
ใหไ้ด้รับกำรพัฒนำทีส่มวัย

มค.65 - ธ.ค.65 6,452,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 1.1

มีระบบฐำนข้อมูลแบบเปดิ (Open Data) และระบบกำรติดตำมเด็กและเยำวชนนบัต้ังแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงวัย
ท ำงำน นบัต้ังแต่ระดับประถมวัยสู่ระดับประถมศึกษำ (School Readiness Survey) กำรส ำรวจและประเมินทกัษะ
ควำมพร้อมของเยำวชนในกำรเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (Career Readiness Survey) ไปจนถึงระบบฐำนข้อมูลและกำร
ติดตำมในหลำยมิติของคุณภำพชีวิต

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

สนบัสนนุกำรแกไ้ขปญัหำควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำขนำดเล็กอยำ่งยัง่ยนืและสอดคล้องกบับริบทของ
พืน้ที่

มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

มกีารสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 ด ำ

เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสกสศ. BR1201x02 ระบบกำรดูแล
และส่งต่อ (Smart
 Referral 
System) 
กลุ่มเปำ้หมำยของ
 กสศ.

สร้ำงระบบดูแลและส่งต่อเด็กกลุ่ม
ปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกำส เชื่อมโยง
ข้อมูลกบัหนว่ยงำนทีม่ีภำรกจิ
รับผิดชอบร่วมกนั โดยมีเปำ้หมำย
ในกำรท ำกบัเด็กกลุ่มเปำ้หมำย 
30,000 คน ใน 20 จังหวัด

มค.64-ก.ย.65 19,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1

กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถิ่น BR1201x03 โครงกำรพัฒนำ
ระบบติดตำมและ
ช่วยเหลือเด็กและ
เยำวชนนอก
ระบบกำรศึกษำ
สังกดัองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

เด็กและเยำวชนทีไ่ม่ได้รับกำรศึกษำ
 หรือออกจำกสถำนศึกษำกลำงคัน
ได้รับควำมช่วยเหลือใหไ้ด้เข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำหรือได้รับกำรฝึก
ทกัษะอำชีพ

มีค. 64- ก.ย. 65          4,879,500 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.1, MS 2.2

สพฐ. BR1201x04 โครงกำร
ขับเคล่ือน
นโยบำยกำร
แกป้ญัหำเด็กทีอ่ยู่
นอกระบบ
กำรศึกษำและเด็ก
ออกกลำงคันให้
กลับเข้ำสู่ระบบ
กำรศึกษำ

 - ประชำกรวัยเรียนกลุ่มเปำ้หมำย
อำย ุ3 – 18 ป ีได้รับกำรศึกษำ
อยำ่งเทำ่เทยีมทัว่ถึงและตรงตำม
ศักยภำพจนจบหลักสูตรกำรศึกษำ
ขั้นพืน้ฐำน
 - จ ำนวนประชำกรวัยเรียน
กลุ่มเปำ้หมำยอำย ุ3 -18 ป ีทีจ่บ
กำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนและมี
ประสิทธิภำพ

ต.ค.64-ก.ย.65        25,677,800 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x05 สนบัสนนุกำร
พัฒนำครูนอก
ระบบกำรศึกษำ

กำรพัฒนำครูเพือ่ท ำงำนต่อ
กลุ่มเปำ้หมำยเด็กทีห่ลุดออกนอก
ระบบกำรศึกษำจ ำนวน 385 คน

มค.64-ก.ย.65 22,773,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 2.2

กสศ. BR1201x06 โครงกำรประเมิน
ศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัย
แรงงำน (Adult 
Skills Survey) 
ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์

โครงกำรประเมินศักยภำพของ
ประชำกรกลุ่มวัยแรงงำน (Adult 
Skills Survey) ในด้ำนกำรอ่ำน
และคณิตศำสตร์และรำยงำนผลต่อ
สำธำรณะทกุ 3 ป ีโดยท ำงำน
ร่วมกบัธนำคำรโลกในกำร
ออกแบบกำรส ำรวจ ส ำรวจทกัษะ
แรงงำน และประเมินผลแรงงำน
จ ำนวนประมำณ 8,000 คนจำกทัว่
ประเทศ น ำผลทีไ่ด้ไปท ำกำร
วิเครำะหแ์ละหำวิธีพัฒนำแนวทำง
พัฒนำทกัษะแรงงำนไทยต่อไป

มค.64-ก.ย.65 10,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 3.1

2.ชุดโครงกำรช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มหลุดออกนอกระบบใหก้ลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำหรือมีทกัษะกำรประกอบอำชีพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำส

กสศ. BR1201x07 โครงกำรระบบ
สำรสนเทศเพือ่
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 3.0 
(iSEE 3.0) ที่
ครอบคลุม
ประชำกร
กลุ่มเปำ้หมำย
ผู้ด้อยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ

ได้ระบบสำรสนเทศเพือ่ควำมเสมอ
ภำคทำงกำรศึกษำทีค่รอบคลุม 
เด็กยำกจน ยำกจนพิเศษ และเด็ก
ทีห่ลุดออกนอกระบบ

มค 64 - กย.65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

M.S.4.1

กสศ. เปน็เจ้ำภำพหลัก และ
รับผิดชอบร่วมกบั มท. ศธ. สธ.
 พม. กค. รง.

BR1201x08 โครงกำรพัฒนำ
ฐำนข้อมูลพหมุิติ 
(Multi-Dimension
al) และข้อมูลเปดิ 
(Open Data) ของ
เด็กกลุ่มยำกจน 
ด้อยโอกำสต่ำงๆ 
แบบระยะยำว 
(Longitudinal 
Data) ทัง้ใน
ระดับประเทศและ
ในระดับจังหวัด

จัดท ำระบบฐำนข้อมูลพหมุิติของ
กลุ่มเปำ้หมำย กสศ. เปน็กำรส ำรวจ
เด็กและเยำวชนด้อยโอกำส เด็กทีม่ี
ควำมเส่ียงหลุดออกนอกระบบ ผู้
ยำกไร้ จ ำนวน 2 ระบบ  และ
พัฒนำจัดท ำฐำนข้อมูลส ำรวจ
สถำนะควำมเหล่ือมล้ ำและ
คุณภำพของทรัพยำกรมนษุย ์
(human capital) ของไทยอยำ่ง
ต่อเนือ่ง โดยเร่ิมจัดท ำระบบเกบ็
ข้อมูลจำก 1,500 กลุ่มตัวอยำ่ง

มค 64 - กย.65 31,500,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.1

กสศ. BR1201X9 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนนิกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็ก
ทีไ่ม่สำมำรถควบ
รวมได้ และ
โรงเรียนในพืน้ที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนนิกำรน ำร่อง

กำรจัดท ำฐำนข้อมูลส ำหรับ
โรงเรียนกลุ่ม Standalone และ 
Isolated School รวมถึงท ำคู่มือ
กำรปฏบิติังำนใหก้บัหนว่ยงำน
เพือ่ใหเ้หน็ถึงสภำพของทรัพยำกร
ขั้นพืน้ฐำนทีจ่ ำเปน็ของโรงเรียน

มค 64 - กย.65 20,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

4.ชุดโครงกำรกำรจัดกำรศึกษำทีม่ีคุณภำพในระดับมำตรฐำนของโรงเรียน (Fundamental Schol Quality Level หรือ FSQL)

3.ชุดโครงกำรกำรจัดท ำระบบบรูณำกำรข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1.ชุดโครงกำรสร้ำงระบบคัดกรอง ดูแล ส่งต่อ เด็กปฐมวัยในกลุ่มยำกจน ด้อยโอกำสสพฐ. เปน็ผู้รับผิดชอบหลัก 
และด ำเนนิกำรร่วมกบั กสศ.

BR1201x10 โครงกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
มำตรฐำนกำร
ด ำเนนิกำร และ
คู่มือกำร
ปฏบิติังำนส ำหรับ
โรงเรียนขนำดเล็ก
ทีไ่ม่สำมำรถควบ
รวมได้ และ
โรงเรียนในพืน้ที่
หำ่งไกล และ
ด ำเนนิกำรน ำร่อง

มค.64-ก.ย.65 80,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 4.2

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

จัดท ำข้อมูลมำตรฐำนขั้นต่ ำสุด
ส ำหรับโรงเรียนทีจ่ะสำมำรถ
ด ำเนนิกำรเรียนกำรสอนได้อยำ่งมี
คุณภำพ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
 ทรัพยำกร คุณภำพและ
ประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอน 
และโครงสร้ำงพืน้ฐำนของโรงเรียน
และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกทีเ่ปน็
บรรทดัฐำนของประเทศและแนว
ปฏบิติัทีดี่ระหว่ำงประเทศ กำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนในกำรสร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรจัดหำ
ทรัพยำกรทำงกำยภำพและกำรเงิน
ใหแ้กโ่รงเรียน  โดย กสศ. ท ำงำน
ร่วมกบั สพฐ. ในกำรเกบ็รวบรวม
ข้อมูล จัดท ำคู่มือกำรปฏบิติังำน 
และด ำเนนิกำรน ำร่องเพือ่ยกระดับ
คุณภำพขั้นพืน้ฐำนของโรงเรียน
เปน็จ ำนวน 10% ของโรงเรียน
ขนำดเล็กทีไ่ม่สำมำรถควบรวมได้ 
(protected schools) 1,247 โรง 
(โรงเรียนละ 3 แสนบำท) และ
โรงเรียนในทีห่ำ่งไกล (isolated 
school) 857 โรง (โรงเรียนละ 5 
แสนบำท)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  1. หนว่ยงานสังกดักระทรวงศึกษาธิการ 2. หนว่ยงานอื่นทีเ่กีย่วข้องในการจัดการศึกษา

     1.1 ส่วนราชการ     2.1 กระทรวงมหาดไทย  
           - ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (สช. / กศน. / ศธภ. / ศธจ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย

           - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (สพฐ.)     2.3 กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป ์ฯลฯ)
              (ประกอบด้วย สพม. / สพป. / สถานศึกษา เปน็ต้น)     2.4 กระทรวงสาธารณสุข  

           - ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)     2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม        

           - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.6 กระทรวงกลาโหม     

     1.2 องค์กรในก ากบั     2.7 กระทรวง การทอ่งเทีย่วและกฬีา            

           - ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา     2.8 กระทรวงคมนาคม (รัฐวิสาหกจิ:สถาบนัการบนิพลเรือน) 

           - ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)     2.9 ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

     2.10 ส านกังานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)
มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่นน้การปฏบิติั (Performance-based Assessment) และการ
พัฒนาการเรียนรู้ (Assessment for Learning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)
มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทลัส าหรับผู้เรียนทกุระดับในความรอบรู้ทีจ่ าเปน็และสมรรถนะหลักรวมถึงความถนดัและ
ความสนใจรายบคุคล

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65

เปา้หมายยอ่ยที ่1.5 (MS1.5) มีระบบนเิวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทกุระดับทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์นวัตกรรม มิ.ย. 64 - ก.ย. 65

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

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)
 มีหลักสูตรทีพ่ัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทศันห์ลักคือ Career Education, Competency Building และ Creative 
Education ซ่ึงผู้เรียนทกุระดับได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามความถนดัและความสนใจเปน็รายบคุคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพขั้นสูงได้

มี.ค. 64 - มิ.ย. 64

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)
มีการจัดการเรียนการสอนทีมุ่่งเนน้ใหผู้้เรียนทกุระดับเปน็ผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพือ่ใหเ้กดิสมรรถนะหลักและการ
พัฒนาตนเองตามความถนดัและความสนใจ (Active leraning)

มิ.ย. 64 - ธ.ค. 64

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
ผู้เรียนทุกระดบัมคีวามรอบรู้ทีจ่ าเปน็ (essential literacy) และสมรรถนะหลัก (Core Comepency) ในการ
ด ารงชวีิต การประกอบอาชพีและการร่วมพัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนรู้สมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21 BR1202
1. ผู้เรียนทุกระดบัเปน็ผู้มคีวามรู้ ทักษะและใฝ่เรียนรู้ มทีักษะในการด ารงชวีิตในโลกยคุใหม ่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก เปน็พลเมอืงทีต่ืน่รู้
 มคีวามรับผิดชอบ และมจีิตสาธารณะ
2. ครู/อาจารยม์สีมรรถนะดา้นการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มจีิตวิยาการเรียนรู้ สื่อและการใชส้ื่อ  
เทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาและเรียนรู้ การวัดและประเมนิการเรียนรู้ตามสภาพจริง มคีวามศรัทธาในวิชาชพีและความเปน็ครู
3. ผู้บริหารสถานการศึกษาและผู้บริหารการศึกษามสีมรรถนะในการบริหารงานวิชาการ และการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ประกอบดว้ย ดา้นหลักสูตรการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยเีพ่ือการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การนิเทศการจัดการเรียนรู้ มภีาวะผู้น าทางวิชาการ
 มจีิตวิทยาในการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนรู้ และมมีนุษยส์ัมพันธ์ทีด่ใีนการร่วมมอืกับบคุคล หน่วยงานและชมุชนในการส่งเสริม
และสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ทีป่ลอดภยัส าหรับผู้เรียน



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x01 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        35,290,400 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS1.1
MS1.2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1 MS1.5  MS1.2 
MS1.3  

MS1.4  MS1.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
สทศ.(องค์การมหาชน)

BR1202x02 ต.ค. 63 - ก.ย. 64        93,921,800 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.3โครงการการ
ทดสอบและการ
ประเมินผลทาง
การศึกษา
ระดับชาติเปน็
กลไกขับเคล่ือน
การยกระดับการ
เรียนการสอน 
(การจัดการ
ทดสอบระดับชาติ
ขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้น ป.6 
วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบข้อสอบ
อัตนยั 
ปงีบประมาณ 
2564)

เปา้หมาย : มีข้อสอบทีเ่ปน็
มาตรฐานและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนนิการทดสอบ และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทีจ่ะจบชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 (ป.6) หรือ
เทยีบเทา่ ในสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทกุสังกดั ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหดี้ยิง่ขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนยั จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนยั
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนยั O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนยั O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเทีย่ง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
ผลลัพธ์ : 
1. ผลประเมินจากการทดสอบด้วย
เคร่ืองมือวัดฯ ทีผ่ลิตและพัฒนาขึ้น
มีความเชื่อถือได้
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
น าข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
ประโยชน ์เช่น พัฒนาตนเอง 
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ขอรับ
ทนุการศึกษา ฯลฯ 
3. สถานศึกษาน าผลคะแนนสอบ
ของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ในการก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารการศึกษาทกุระดับ มี
ผลคะแนนการสอบทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดการนโยบาย
ทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปน็ตัวชี้วัดในการก ากบั
ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุยต่์อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สพฐ.)

BR1202x03 ต.ค. 63 - ก.ย. 64          7,800,180 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1.3โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
เพือ่สร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : มีข้อสอบทีเ่ปน็
มาตรฐานและเพียงพอส าหรับการ
ด าเนนิการทดสอบ และประเมินผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนทีจ่ะจบชั้น
ประถมศึกษาปทีี ่6 (ป.6) หรือ
เทยีบเทา่ ในสถานศึกษาทีจ่ัด
การศึกษาขั้นพืน้ฐานทกุสังกดั ซ่ึง
ผลการทดสอบใช้เปน็ข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหดี้ยิง่ขึ้น
ผลผลิต : 
1. ได้ข้อสอบ O-NET ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ชั้น ป.6 วิชาภาษาไทยด้วย
รูปแบบอัตนยั จ านวน 4 ชุด 
2. ได้เกณฑ์การตรวจข้อสอบอัตนยั
 O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6 ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 2 ชุด 
3. มีครูเข้ารับการพัฒนาเปน็ผู้
ตรวจข้อสอบอัตนยั O-NET วิชา
ภาษาไทย ชั้น ป.6 
4. มีผลคะแนนการตรวจข้อสอบ
อัตนยั O-NET วิชาภาษาไทย ชั้น 
ป.6 ของผู้เข้าสอบในปกีารศึกษา 
2563 5. ได้แบบทดสอบและ
ข้อสอบมีคุณภาพด้านความตรง 
(Content Validity) ความเทีย่ง 
(Reliability) ค่าอ านาจจ าแนก 
(discrimination) ค่าความยาก 
(difficulty) ตามมาตรฐานการ
ทดสอบ
ผลลัพธ์ : 
1. ผลประเมินจากการทดสอบด้วย
เคร่ืองมือวัดฯ ทีผ่ลิตและพัฒนาขึ้น
มีความเชื่อถือได้
2. นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 
น าข้อมูลผลคะแนนสอบไปใช้
ประโยชน ์เช่น พัฒนาตนเอง 
ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ ขอรับ
ทนุการศึกษา ฯลฯ 
3. สถานศึกษาน าผลคะแนนสอบ
ของนกัเรียนในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มาตรฐานและสาระการ
เรียนรู้ไปใช้ในการก าหนดแนวทาง
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารการศึกษาทกุระดับ มี
ผลคะแนนการสอบทีส่ามารถ
น าไปใช้ในการก าหนดการนโยบาย
ทางการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เปน็ตัวชี้วัดในการก ากบั
ติดตามผลการพัฒนาการเรียนรู้ 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนษุยต่์อไป

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพือ่ยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นกัเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพืน้ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อยา่งมี
คุณภาพ
ผลลัพธ์ : 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กลุ่มเปา้หมายการสอบ PISA 2022
 ใช้องค์ความรู้จาก PISA เปน็
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ 
PISA 2022 มีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022 และน าไปใช้เปน็
แนวทางพัฒนาสมรรถนะการคิด
ขั้นสูงของ
ผู้เรียนใหพ้ร้อมรับการประเมิน 
3) ร้อยละ 100 ของบคุลากรระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามีความรู้ความ
เข้ากรอบโครงสร้างการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 สามารถเปน็
เครือข่ายในการขับเคล่ือนการ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
สมรรถนะ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

กระทรวงศึกษาธิการ 
สป. (ศทก.)

BR1202x04 ก.ย. 64 - ต.ค. 65        30,521,300 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS1.4โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน
เพือ่สร้าง
สมรรถนะการ
แข่งขันใน
ศตวรรษที ่21 
(PISA 2021)

เปา้หมาย : การเตรียมความพร้อม
รับการประเมินสมรรถนะ PISA 
2022 อยา่งมีประสิทธิภาพ และใช้
องค์ความรู้จาก PISA เพือ่ยกระดับ
ความเปน็
เลิศด้านสมรรถนะการคิดขั้นสูง
ของผู้เรียนผ่านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพต่อไป 
ผลผลิต :  
1) นกัเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ
ได้รับการพัฒนาใหม้ีศักยภาพ
สอดคล้องตามกรอบการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 
2) ครูผู้สอนมีแนวทางการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ใน
หอ้งเรียนเพือ่ส่งเสริมความเปน็เลิศ
ด้าน
สมรรถนะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน 
โดยใช้องค์ความรู้ตามกรอบการ
ประเมิน PISA 2022 เปน็ฐาน 
3) บคุลากรระดับเขตพืน้ที่
การศึกษามีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022
สามารถเปน็เครือข่ายในการ
ขับเคล่ือนการเตรียมพร้อมรับการ
ประเมินสมรรถนะ PISA 2022 
อยา่งมี
คุณภาพ
ผลลัพธ์ : 
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียน
กลุ่มเปา้หมายการสอบ PISA 2022
 ใช้องค์ความรู้จาก PISA เปน็
แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูง 
(higher order thinking) 
2) ร้อยละ 100 ของครูผู้สอน
โรงเรียนกลุ่มเปา้หมายการสอบ 
PISA 2022 มีความรู้ความเข้ากรอบ
โครงสร้างการประเมินสมรรถนะ 
PISA 2022 และน าไปใช้เปน็
แนวทางพัฒนาสมรรถนะการคิด
ขั้นสูงของ
ผู้เรียนใหพ้ร้อมรับการประเมิน 
3) ร้อยละ 100 ของบคุลากรระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศึกษามีความรู้ความ
เข้ากรอบโครงสร้างการประเมิน
สมรรถนะ PISA 2022 สามารถเปน็
เครือข่ายในการขับเคล่ือนการ
เตรียมพร้อมรับการประเมิน
สมรรถนะ

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแกป้ญัหาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)
ผลลัพธ์ : 
1. เพือ่พัฒนาระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) ตามแผนปฏรูิปประเทศ
ด้านการศึกษา
2. เพือ่สนบัสนนุการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทกุ
สถานที ่ทกุเวลา และทกุเคร่ืองมือ 
3. เพือ่รวบรวม คัดกรอง ส่ือการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ทีส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่ง
กว้างขวาง และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์น าไปสู่การเปดิโอกาสให้
ทกุคนเข้ามาเรียนรู้ซ่ึงจะลดความ
เหล่ือมล้ า และน าแหล่งข้อมูลส่ือ
การเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
4. เพือ่เร่งรัดแกป้ญัหาความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา ในด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและมีเทคโนโลยทีี่
สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับผู้ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิ่น
หา่งไกล และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
มีความจ าเปน็พิเศษ 
5. เพือ่ติดตามพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในการน าความรู้
ไปใช้ในอนาคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

สป.ศธ. BR1202x05 มิ.ย. 64 - ก.ย. 65        15,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1.5โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
การด าเนนิการ
1. การระดมผู้ทีม่ี
ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่
หลากหลายมาช่วย
ในการวิเคราะห ์
สังเคราะห ์และ
ออกแบบการสร้าง
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้แบบบรูณา
การเชิงพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม 
2. การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กบับคุลากร ครู 
ผู้บริหาร และ
กฎระเบยีบอื่น ๆ 
ทีเ่ปน็พลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบรูณาการเชิง
พืน้ที ่และ/หรือ
การยกเลิกกฎ 
ระเบยีบ ทีข่ัดและ
เปน็อุปสรรคต่อ
การด าเนนิงาน
3. การประสาน
ความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนในการ
ร่วมมือกนั เพือ่
เปน็เครือข่าย
สนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน เพือ่
การจัดท าระบบ
นเิวศการเรียนรู้ ที่
เปน็การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบ
บรูณาการเชิง
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม

โครงการดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่
การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National 
Digital Learning
 Platform) 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565

เปา้หมาย : มีระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนเิวศการเรียนรู้ที่
เนน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทัง้ในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื

เปา้หมาย : มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) เปน็เคร่ืองมือในการ
ปฏรูิปการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการแกป้ญัหาและพัฒนา
การศึกษาของชาติในด้านต่างๆ เช่น
 ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา
ผลผลิต :  มีระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform)
ผลลัพธ์ : 
1. เพือ่พัฒนาระบบดิจิทลั
แพลตฟอร์มเพือ่การเรียนรู้แหง่ชาติ
 (National Digital Learning 
Platform) ตามแผนปฏรูิปประเทศ
ด้านการศึกษา
2. เพือ่สนบัสนนุการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต โดยสามารถเรียนรู้ได้ ทกุ
สถานที ่ทกุเวลา และทกุเคร่ืองมือ 
3. เพือ่รวบรวม คัดกรอง ส่ือการ
เรียนรู้ทีม่ีคุณภาพ ใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ทีส่ามารถใช้ประโยชนไ์ด้อยา่ง
กว้างขวาง และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้
ออนไลน ์น าไปสู่การเปดิโอกาสให้
ทกุคนเข้ามาเรียนรู้ซ่ึงจะลดความ
เหล่ือมล้ า และน าแหล่งข้อมูลส่ือ
การเรียนรู้ใหม่เข้ามาได้ และมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั 
4. เพือ่เร่งรัดแกป้ญัหาความ
เหล่ือมล้ าทางการศึกษา ในด้าน
การสร้างโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและมีเทคโนโลยทีี่
สนบัสนนุการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ส าหรับผู้ทีอ่ยูใ่นทอ้งถิ่น
หา่งไกล และผู้ด้อยโอกาส หรือผู้ที่
มีความจ าเปน็พิเศษ 
5. เพือ่ติดตามพัฒนาการการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ในการน าความรู้
ไปใช้ในอนาคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการพัฒนา
และส่งเสริมการ
ใช้หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พืน้ฐาน

เปา้หมาย : ประเทศไทยมีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
เปน็กรอบแนวทางใหส้ถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐานไปจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาได้ตามความต้องการ
และบริบทของแต่ละพืน้ที ่พัฒนา
ผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทกัษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ มีสุขภาวะทีดี่ทัง้
ด้านกาย จิต สังคม และปญัญา 
ผสมผสานเข้าด้วยกนัเปน็
ความสามารถเกดิสมรรถนะในการ
แกป้ญัหาสถานการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน เปน็พลเมืองดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก
ผลผลิต : (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช...
 (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : 
Competency – based 
Curriculum)
ผลลัพธ์ : หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน (หลักสูตร
ฐานสมรรถนะ : Competency – 
based Curriculum) เปน็กรอบ
แนวทางใหส้ถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
น าไปจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
ใหม้ี ความสอดคล้องกบับริบทและ
จุดเนน้ของสถานศึกษา รวมทัง้
เปน็ไปตามความสนใจและความ
ถนดัของผู้เรียน

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

โครงการพัฒนา
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมี
ส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม
การด าเนนิการ
1. การระดมผู้ทีม่ี
ความรู้
ความสามารถ
ทางด้านวิชาการที่
หลากหลายมาช่วย
ในการวิเคราะห ์
สังเคราะห ์และ
ออกแบบการสร้าง
ระบบนเิวศการ
เรียนรู้แบบบรูณา
การเชิงพืน้ทีท่ี่
เหมาะสม 
2. การปรับปรุง
แกไ้ขกฎหมาย 
กฎระเบยีบ 
บทบาท อ านาจ
หนา้ทีท่ีเ่กีย่วข้อง
กบับคุลากร ครู 
ผู้บริหาร และ
กฎระเบยีบอื่น ๆ 
ทีเ่ปน็พลังในการ
ส่งเสริมเพือ่
การบรูณาการเชิง
พืน้ที ่และ/หรือ
การยกเลิกกฎ 
ระเบยีบ ทีข่ัดและ
เปน็อุปสรรคต่อ
การด าเนนิงาน
3. การประสาน
ความร่วมมือจาก
ทกุภาคส่วนในการ
ร่วมมือกนั เพือ่
เปน็เครือข่าย
สนบัสนนุการ
ด าเนนิงาน เพือ่
การจัดท าระบบ
นเิวศการเรียนรู้ ที่
เปน็การ
สร้างสรรค์
นวัตกรรมแบบ
บรูณาการเชิง
พืน้ทีท่ีเ่หมาะสม

เปา้หมาย : มีระบบนเิวศการ
เรียนรู้ทีเ่นน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทีส่่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์ : มีระบบนเิวศการเรียนรู้ที่
เนน้การมีส่วนร่วมและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ผลลัพธ์ : ผู้เรียนทัง้ในระบบและ
นอกระบบมีความรอบรู้ทีจ่ าเปน็ 
(essential literacy) และ
สมรรถนะหลัก (Core 
Comepency) ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพและการร่วม
พัฒนาสังคมอยา่งยัง่ยนื



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

การปฏริูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพมาตรฐาน

 - สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย  - คุรุสภา

 - ทีป่ระชุมอธิการบดีแหง่ประเทศไทย  - ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

 - ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ (กศน.)

 - ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา  - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  - ส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร

 - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น

 - ส านกัมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.)  

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6) การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบคุลากรทางการศึกษามกีารพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตวัชีว้ัด สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาและการพัฒนา
สมรรถนะครูและบคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็

ม.ค.64 - ธ.ค.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครูและระบบการนิเทศการศึกษาและการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง
เพ่ือเตรียมครูทีม่คุีณภาพและประสิทธิภาพ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)
ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและชีว้ัดสมรรถนะอาจารยป์ระจ าหลักสูตรวิชาชพีครูของสถาบนัผลิตครู
 และการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้มสีมรรถนะ

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบคุคลทีม่คุีณลักษณะทีพึ่งประสงค์เขา้เรียนครูและการพัฒนาเครื่องมอืวัด
และประเมนิคุณลักษณะความเปน็ครู

ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างความเปน็เลิศ ม.ค.64 - ธ.ค.65

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น การศึกษา

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock) BR1203

กลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐาน
  1.1 กลไกและระบบการผลิต คัดกรองครูและบคุลากรทางการศึกษาและอาจารยใ์ห้มคุีณภาพและประสิทธิภาพ
        (1) มรีูปแบบ กระบวนการคัดเลือกนิสิต/นักศึกษาครูทีม่ปีระสิทธิภาพเทีย่งตรง และลดความเหลื่อมล้ า
        (2) มหีลักสูตรการผลิตครูทีเ่ปน็เลิศและมรีูปแบบกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชพีครู ตามความตอ้งการและความจ้าเปน็ตามบริบทของ
สาขาวิชาและพ้ืนที่
        (3) มกีรอบมาตรฐานและตวัชีว้ัดสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครู และครูพ่ีเลี้ยงในโรงเรียนหรือสถานฝึกประสบการณ์วิชาชพีดา้นวิชาชพีครูเพ่ือ
น าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะอาจารยส์ถาบนัผลิตครูและครูพ่ีเลี้ยงตามความตอ้งการ
จ าเปน็
  1.2 กลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาสายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ให้มคุีณภาพ ประสิทธิภาพและมคีวามก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพี
       (4) มกีรอบมาตรฐานสมรรถนะวิชาชพีครูทัง้สายสามญัศึกษาและสายอาชวีศึกษา ทีเ่น้นให้ครูมคีวามพร้อมทั งทางดา้นวิชาการ เชีย่วชาญวิชาชพี มี
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปน็ครูเพ่ือน าไปสู่การประเมนิมาตรฐานการปฏบิตังิานและสมรรถนะ และการวิเคราะห์และพัฒนาสมรรถนะครูและ
บคุลากรทางการศึกษาตามความตอ้งการจ าเปน็
       (5) มรีะบบกลไกให้ครูและผู้บริหารมกีารพัฒนาตนเองทางวิชาชพีอยา่งตอ่เน่ือง อาทิ PLC & CPD (Professional Learning Community & 
Continuous Professional Development) และให้ความความส าคัญกับมกีารนิเทศและตดิตามชว่ยเหลือครูใหม่ /ครูทีไ่มม่วีุฒิทางการศึกษา
       (6) มกีารปรับปรุงระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะของครูโดยน้าผลการประเมนิสมรรถนะไปเปน็ส่วนส้าคัญในการเลื่อนวิทยฐานะและการปรับปรุง
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม



การปรับปรุงระบบการประเมนิการปฏบิตังิานและสมรรถนะวิชาชพีครู

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

ส านกังานปลัดกระทรวง อว./
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย/
 ทปอ.

BR1203X01 โครงการพัฒนา
รูปแบบ 
กระบวนการ
คัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพัฒนา
เคร่ืองมือวัดและ
ประเมิน
คุณลักษณะความ
เปน็ครู

1. มีระบบ หลักเกณฑ์ และ
กระบวนการคัดเลือกนสิิต/
นกัศึกษาครูทีเ่ปน็ระบบกลางของ
ประเทศ
2. มีเคร่ืองมือวัดความถนดัความ
เปน็ครูทีม่ีประสิทธิภาพ มีเกณฑ์
การประเมินผลและตัดสิน และ
จัดท าคลังข้อสอบของเคร่ืองมือวัด
ดังกล่าว
3. สถาบนัผลิตครูน าระบบ 
หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
คัดเลือกนสิิต/นกัศึกษาครูทีเ่ปน็
ระบบกลางของประเทศ ไป
ด าเนนิการคัดเลือกบคุคลทีม่ี
คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์เข้าเรียนครู

เม.ย.64 – มี.ค.65 15,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

เปา้หมายยอ่ยที ่8 (MS8) การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7) ม.ค.64 - ธ.ค.65

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1 
MS2 
MS3 
MS4 
MS5 
MS6 
MS7 
MS8 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) /สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย/ คุรุสภา/ 
ส านกังาน ก.ค.ศ./ สพฐ./ สอ
ศ./ สศศ. กศน.

BR1203X02 โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตร
ผลิตครูตาม
สาขาวิชาและ
บริบทพืน้ทีเ่พือ่
สร้างความเปน็เลิศ

เม.ย.64 – ก.ย.65 13,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS21. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หนว่ยงานผู้ใช้ครู และบริบทพืน้ที ่
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนือ่ง) ทีเ่นน้ความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางทีม่ี
คุณภาพสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เนน้การ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่นน้เชิง
บริบทและพืน้ที ่(ผู้รับผิดชอบ : 
ส านกังานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูทีม่ีคุณภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่อบโจทยก์าร
พัฒนาประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน

ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สภาคณบดี
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แหง่ประเทศไทย คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สอศ. 
สศศ. กศน.

BR1203X03 โครงการพัฒนา
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
กระบวนการฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครูและ
ระบบการนเิทศ
การศึกษาและการ
สอนงานของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา

เม.ย.64 – ก.ย.66 5,000,000         ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS3

1. การทบทวนหลักสูตรผลิตครู 
และปรับปรุงหลักสูตรใหส้อดคล้อง
แนวทางการจัดการศึกษาของ
หนว่ยงานผู้ใช้ครู และบริบทพืน้ที ่
โดยแบง่เปน็
  1.1 การผลิตครูอาชีวะ(หลักสูตร
ปกติและต่อเนือ่ง) ทีเ่นน้ความ
ร่วมมือและการปฏบิติังานในสถาน
ประกอบการเฉพาะทางทีม่ี
คุณภาพสอดคล้องกบัความ
ต้องการของประเทศ (ผู้รับผิดชอบ
 : ส านกังานปลัดกระทรวง อว. 
(สนผ. และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู 
คุรุสภา ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ.)
  1.2 การผลิตครูสามัญ ปรับปรุง
วิธีการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัแนวทางตามหลักสูตร
ฐานสมรรถนะที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.3 การผลิตครูปฐมวัย เนน้การ
สร้างพัฒนาการตามช่วงวัยของ
ผู้เรียน (ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สอศ. สพฐ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.4 การผลิตครูการศึกษาพิเศษ 
(ผู้รับผิดชอบ : ส านกังาน
ปลัดกระทรวง อว. (สนผ. และ 
สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา 
ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. อปท.
 กทม. สช.)
  1.5 การผลิตครูการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การศึกษาตลอดชิวิต ทีเ่นน้เชิง
บริบทและพืน้ที ่(ผู้รับผิดชอบ : 
ส านกังานปลัดกระทรวง อว. (สนผ.
 และ สมอ.) สถาบนัผลิตครู คุรุสภา
 ส านกังาน ก.ค.ศ. สพฐ. สศศ. 
อปท. กทม. สช.) 
2. หลักสูตรการผลิตครูมีคุณภาพ
มาตรฐาน ทีส่ถาบนัผลิตครูน าใช้ใน
การผลิตครูทีม่ีคุณภาพและ
สอดคล้องกบัความต้องการของ
ผู้ใช้และสร้างคนทีต่อบโจทยก์าร
พัฒนาประเทศ

1. ประมวลข้อมูล ทบทวน และ
พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบ
การนเิทศการศึกษาและการสอน
งานของครูพีเ่ล้ียง
2. ก าหนดมาตรฐานสมรรถนะ
ตัวชี้วัด รูปแบบและหลักเกณฑ์การ
ประเมินครูพีเ่ล้ียงในหรือสถานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านวิชาชีพครู
  
3. จัดท าแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางวิชาการและทกัษะ
การนเิทศและการสอนของครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษา 
4. การน าภาระงานการเปน็ครูพี่
เล้ียงในสถานศึกษาไปนบัเปน็
ชั่วโมงของภาระงานของครูใน
สถานศึกษา
5. สถาบนัผลิตครูน าระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการ
ประสบการณ์วิชาชีพของสถาบนั
ผลิตครูไปด าเนนิการร่วมกบั
สถานศึกษา เพือ่ผลิตครูทีม่ีคุณภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานส านกังานปลัดกระทรวง อว./ 
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์
ศึกษาศาสตร์แหง่ประเทศไทย
 /คุรุสภา

BR1203X04 โครงการพัฒนา
อาจารยป์ระจ า
หลักสูตร

1. จัดท ากรอบสมรรถนะ มาตรฐาน
 และตัวชี้วัด ของอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครู
2. พัฒนารูปแบบและหลักเกณฑ์
การประเมินสมรรถนะอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครูของ
สถาบนัผลิตครู
3. พัฒนารูปแบบและ
กระบวนการพัฒนาอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบนั
ผลิตครู
4. จัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตรวิชาชีพครู

เม.ย.64 – ก.ย.67 10,000,000       ไม่มีงบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจัดสรร
งบกลางตามความ

จ าเปน็)

MS4

กคศ. BR1203X05 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพ ของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กจิกรรม
การก าหนด
มาตรฐาน
ต าแหนง่และ
มาตรฐานวิทย
ฐานะของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การก าหนดสมรรถนะข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา

ม.ค.-ธ.ค.64 700,000           โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS5

กคศ. BR1203X06 1. การปรับปรุงระบบการประเมิน
การปฏบิติังานของข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษา  
2. การปรับปรุงระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65          1,230,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS7, MS8โครงการพัฒนา
ระบบค่าตอบแทน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา; 
กจิกรรมการ
ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการฯ หรือ
แบบประเมินผล
การปฏบิติังาน
ของข้าราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษาให้
เหมาะสมกบั
มาตรฐาน
ต าแหนง่
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

2. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาทีม่ีคุณภาพมาตรฐาน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน

 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นทีเ่ก่ียวข้อง

1. ชุดโครงการการปฏรูิปกลไกและระบบการผลิตครูทีม่ีคุณภาพมาตรฐานกคศ. BR1203X07 โครงการพัฒนา
เส้นทาง
ความกา้วหนา้ใน
วิชาชีพของ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา: กจิกรรม
ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษา

การพัฒนาระบบกลไกการเล่ือน
วิทยฐานะและการคงวิทยฐานะ
ของข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา

ม.ค.-ก.ย.65          1,050,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS8

สพฐ. BR1203X08 โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูและ
บคุลากรทางการ
ศึกษาเพือ่ความ
เปน็เลิศตาม
มาตรฐานต าแหนง่
 มาตรฐานวิชาชีพ
 สมรรถนะวิชาชีพ
และสมรรถนะใน
ศตวรรษที ่21

 - ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการ
พัฒนาตามหลักสูตรที ่ก.พ.ก าหนด
 - มีหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครู
และบคุลากรทางการศึกษาทีม่ี
คุณภาพ
 - มีวิทยากรมืออาชีพ (Train The 
Trainer) สามารถขยายผลการ
พัฒนาผ่านศูนยพ์ัฒนาศักยภาพ
บคุคลเพือ่ความเปน็เลิศ (Human 
Capital Excellence Center : 
HCEC)
 - มีหลักสูตรพัฒนาครูฯ ทีไ่ด้รับ
การรับรองสามารถน าชั่วโมงการ
พัฒนาไปประกอบการขอมีและ
เล่ือนวิทยฐานะ

ต.ค.64-ก.ย.65        26,301,500 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS5

สพฐ. BR1203X09 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
ด้านดิจิทลั
เทคโนโลยี

 - พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา  ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการปรับเปีย่น
ไปสู่องค์กรดิจิทลั  
 - พัฒนา E-learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
  โดยศูนย ์HCEC  เปน็ฐาน  )  
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป)  จ านวน  50,000 คน
 - สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online  โดย DEEP และ
ศูนย ์HCEC เปน็ฐาน

ต.ค.64-ก.ย.65        52,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS6

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  2. หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งในการจัดการศึกษา

   1.1 ส่วนราชการ     2.1 ส านกันายกรัฐมนตรี (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) (กพ.)

        - ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)     2.2 กระทรวงมหาดไทย (มท.) /สถานศึกษาอาชีวศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        - ส านกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  (กศน.)     2.3 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์ (พม.)

        - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน (สพฐ.)     2.4 กระทรวงวฒันธรรม (วธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

   1.2 องค์กรในก ากับ     2.5 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านกังานเลขาธกิารคุรุสภา (คุรุสภา)

        - ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)          สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

        - ส านกังานทดสอบทางการศึกษา (สทศ.)     2.7 กระทรวงกลาโหม (กห.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.8 กระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา (กก.) /สถานศึกษาในสังกดัที่เปิดสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.9 กระทรวงคมนาคม (คค.) /สถานศึกษาในสังกัดที่เปดิสอนระดับอาชีวศึกษา

    2.10 กระทรวงการคลัง (กค.) /กรมสรรพากร

    2.11 กระทรวงแรงงาน (รง.) /สถาบนัพัฒนาฝีมือแรงงาน

    2.12 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)

    2.13 สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.)

หน่วยงานร่วมด าเนินการ     2.14 ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI)

    2.15 การนคิมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.)

    2.16 ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก (สกพอ.)

    2.17 สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.)

    2.18 สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย (T.C.C.)

    2.19 สภาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทย (สทท.)

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

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1) พัฒนาระบบความร่วมมอืการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูป
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)
สร้างเครือขา่ยความร่วมมอืในการจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืน ๆ ทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูป โดย
ใชพ้ื้นทีเ่ปน็ฐาน

ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 – ก.ย. 2565

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3) ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชวีศึกษาให้มคีวามพร้อมเขา้สู่อาชพี
ชว่งแรก: ก.พ. – ก.ย. 2564
ชว่งทีส่อง: ต.ค.2564 - ก.ย. 2565

    2.6 กระทรวงการอุดมศึกษาวทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (อว.) /
       

ฯลฯ    

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

ล าดบั เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

กระทรวงศึกษาธิการ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การจัดอาชวีศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอ่ืนๆทีเ่น้นการฝึกปฏบิตัอิยา่งเตม็รูปแบบ น าไปสู่การการจ้างงานและ
การสร้างงาน BR1204

ผู้ส าเร็จอาชวีศึกษามทีักษะทีต่รงตามความคาดหวังของสถานประกอบการและทักษะการเปน็ผู้ประกอบการ สอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาประเทศ



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X01 โครงการพัฒนา
หลักสูตร การ
จัดการเรียนการ
สอน การวัด
ประเมินผลเพือ่
การพัฒนาคุณภาพ
 และมาตรฐาน
การจัดการ
อาชีวศึกษา

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 32,921,700       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
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MS1

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.) 

BR1204X02 โครงการพัฒนา
ศูนยค์วามเปน็เลิศ
ทางการ
อาชีวศึกษา 
(Excellent 
Center)

มิ.ย. 64 - ก.ย. 64 58,670,700       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS2เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เปา้หมาย : 1.ยกระดับคุณภาพการ
จัดการอาชีวศึกษาในการผลิต
ก าลังคนด้านอาชีวศึกษาทกุระดับ
ใหม้ีคุณภาพและ มาตรฐาน และมี
สมรรถนะพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
 ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ให้
เชื่อมโยงกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
และกรอบมาตรฐานอาชีพ เพือ่
เพิม่ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการพัฒนา
ประเทศ 2. ผลิตก าลังคนด้าน
อาชีวศึกษาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกจิบริการ 
มุ่งเนน้การพัฒนาความรู้สมรรถนะ
 และคุณลักษณะของผู้เรียนโดย
เนน้การเรียนรู้ผ่านการปฏบิติัใหม้ี
สมรรถนะวิชาชีพทีต่รงกบัความ
ต้องการของตลาดแรงงาน สถาน
ประกอบการ ชุมชนและทอ้งถิ่น 
และการประกอบอาชีพอิสระทัง้ใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ 3. เปน็
กลไกส าคัญในการพัฒนาศักยภาพ
และขีดความสามารถ เพิม่ผลิต
ภาพของทนุมนษุยด้์านการคิด 
วิเคราะห ์การวิจัย ผลิตองค์ความรู้
และนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
เพือ่พัฒนาอาชีพ รองรับ
อุตสาหกรรมในอนาคต สนบัสนนุ
การขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ชาติ และ
การปรับโครงสร้างประเทศไทย 4.0
ผลผลิต :
1. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง และ
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏบิติัการ ไปจัดในการ
จัดการเรียนการสอน จ านวน 429 
แหง่ 
2. สถานศึกษา/ สถาบนั น า
รายการครุภณัฑ์มาตรฐานขั้น
พืน้ฐานตามหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ พ.ศ.2562
 หลักสูตรระดับประกาศนยีบตัร
วิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2563 และ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาย
เทคโนโลยหีรือสายปฏบิติัการ ไปใช้
ในการขอเปดิการเรียนใน
สาขาวิชา/สาขางานใหม่ จ านวน 
429 แหง่ 
3. สถานศึกษาน าเคร่ืองมือ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพตาม
หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ 
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ และ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูงไปใช้
ในการทดสอบความรู้
ความสามารถนกัเรียน นกัศึกษา 
จ านวน 429 แหง่
ผลลัพธ์ :  ร้อยละของผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาทีผ่่าน
เกณฑ์การประเมินความรู้และ
ทกัษะตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ
 100

กระทรวงศึกษาธิการ
(สอศ.)

BR1204X03 โครงการขยาย
และยกระดับการ
จัดการ
อาชีวศึกษาทวิ
ภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน

 ต.ค. 63 – ก.ย. 64 61,767,000       โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS3

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปา้หมาย :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีศูนยบ์ริหารเครือข่าย
การผลิตและพัฒนาก าลังคน
อาชีวศึกษา (Center of 
Vocational Manpower 
Networking Management) 
จ านวน 25 แหง่
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษามีหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิกระบวนการ
เรียนรู้ทีท่นัสมัย สอดคล้องกบั
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ทดสอบสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 แหง่
ผลผลิต :
1. จ านวนศูนยบ์ริหารเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 จ านวน 25 แหง่
2. จ านวนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกบัมาตรฐานอาชีพตาม
กรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน 
(AQRF) ตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการ จ านวน 25 
สาขาวิชา/สาขางาน
3. จ านวนศูนยฝึ์กอบรมครู และ
ศูนยป์ระเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ จ านวน 25 ศูนย์
ผลลัพธ์ :
1. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาใน
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ภาครัฐได้รับการ
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาใน
กลุ่มความเปน็เลิศ (Excellent 
Center) และกลุ่มเครือข่ายการ
ผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา
 (Center of Vocational 
Manpower Networking 
Management)
2. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาหลักสูตรระดับ
ประกาศนยีบตัรวิชาชีพชั้นสูง ที่
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ เพือ่ใหเ้กดิ
กระบวนการเรียนรู้ทีท่นัสมัย 
สอดคล้องกบักรอบคุณวุฒิแหง่ชาติ 
(NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิง
อาเซียน (AQRF) ตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ
3. ส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาพัฒนาครูทีม่ีสมรรถนะ
 ตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมทัง้มีใบรับรองผล
การประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพจากสถาบนัคุณวุฒิ
วิชาชีพ ตรงตามระดับทีส่ าเร็จ
การศึกษา หรือใบอนญุาตประกอบ
อาชีพ (License) จากหนว่ยงานที่
มีอ านาจในการรับรองมาตรฐาน
อาชีพ
4. ส านกังานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษาพัฒนาสถานศึกษาสู่การ
เปน็ศูนยฝึ์กอบรม หรือศูนย์
ประเมินสมรรถนะบคุคลตาม
มาตรฐานอาชีพ

เปา้หมาย :
1. ส่งเสริม สนบัสนนุใหม้ีปริมาณ
ผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เพิม่ขึ้น 2. พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิ
ภาคี 3. ส่งเสริมผู้ประกอบการและ
ทกุภาคส่วนใหม้ีส่วนร่วมจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 4. 
ส่งเสริมค่านยิมการเรียน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 5. 
ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ระบบทวิภาคี ด้วยนวัตกรรมการ
เรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ
ผลผลิต :
1) สถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นเิทศก ์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนอื ภาคตะวันออกและ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา
ผลลัพธ์ :
1) สถานศึกษาทีจ่ัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
2) ครูผู้สอนระบบทวิภาคี ครู
นเิทศก ์
3) ครูฝึกในสถานประกอบการ 
4) ครู บคุลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนใน
ภาคเหนอื ภาคตะวันออก และ
ภาคใต้ซ่ึงมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบทวิ
ภาคีในสถานศึกษา



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น 12

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังบประมำณ (สงป.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  (สป.ศธ.)

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)

        มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย (TCU)  - ส ำนกังำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ.)

 - สถำบนัอุดมศึกษำ  - ส ำนกังำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.)

 - ทีป่ระชุมอธิกำรบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.)  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงแรงงำน (สป.รง.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวทิยำศำสตร์ วจิัยและนวตักรรม (สกสว.)  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม  (สป.ดท.) 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1) ปรับระบบกำรสรรหำผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ ใหเ้กดิธรรมำภบิำล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565
* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี 
จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ปฎริูประบบการวิจัยและนวัตกรรม มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ธรรมาภบิาลในสถาบนัอุดมศึกษาทุกระดบั มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

รูปแบบกำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำทกัษะ และสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (มำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทีย่ดืหยุน่)มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

ระบบงบประมำณกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนในลักษณะ demand side financing มกรำคม 2564-ธันวำคม 2565

กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนทีม่คุีณภาพ มกราคม 2564-ธันวาคม 2565

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

การศึกษา

การปฏริูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออก
จากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื BR1205

(1) การสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื
(2) การสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดกัรายไดป้านกลางอยา่งยัง่ยนื
(3) การปฏริูประบบธรรมาภบิาลของสถาบนัอุดมศึกษาเพ่ือการสร้างความเชือ่มัน่และการสนับสนุนสถาบนัอุดมศึกษาจากทุกภาคส่วนในประเทศไทย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

-  ส ำนกังำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แหง่ชำติ (สอวช.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนษุย ์(สป.พม.)

 - ส ำนกังำนปลัดกระทรวง กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.)

        กองยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (กคอ.)

        กองกฎหมำย (กกม.)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนกำรวิจัยแหง่ชำติ (วช.) BR01205X01 ต.ค. 63-ก.ย. 65 200,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 1.1

มหำวิทยำลัยไซเบอร์ไทย BR01205X02 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต   
กจิกรรม 2 โครงกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยไซ
เบอร์ไทย เพือ่กำรจัดกำร
เรียนกำรสอนในระบบเปดิ 
(Thai-MOOC) ระยะที ่5

จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรกำร
เรียนรู้รำยวิชำจำก 
Thai-MOOC  (นบั Active
 Account) 460,000 คน

ต.ค 64-ก.ย. 65 45,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 ด้ำนกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนษุย์

ข้อ 4.3.4 กำรพัฒนำ
ระบบกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

MS1 
MS2 
MS3 

ด ำ
เน
ินก

ำร
คู่ข

นำ
นก

ัน 
 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X03 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กจิกรรม 4  กำรศึกษำ
เชิงบรูณำกำรกบักำร
ท ำงำน 

ต.ค 64-ก.ย. 65 9,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.14. กำรศึกษำเชิงบรูณำกำร
กบักำรท ำงำน 
    1)   ผลผลิต (Output) 
(1) ได้หลักสูตรตำม
แพลตฟอร์ม CWIE และ 
EEC Model Type A 
จ ำนวน 10 หลักสูตร  (2) 
ได้โมเดลกำรด ำเนนิกำร
กำรจัดหลักสูตร CWIE 
และ EEC Model Type A
 จ ำนวน 1 โมเดล ผลลัพธ์ 
(outcome)  (1)  
สถำบนัอุดมศึกษำมี
หลักสูตรทีต่รงตำมควำม
ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร  (2)  สถำน
ประกอบกำรมีบคุลำกรทีม่ี
คุณภำพและศักยภำพ  (3) 
 บณัฑิตมีงำนท ำ เกดิกำร
จ้ำงงำนในพืน้ที ่ประชำชน
มีรำยได้ มีคุณภำพชีวิต
และควำมเปน็อยูท่ีดี่ ส่งผล
ดีต่อเศรษฐกจิในพืน้ที ่EEC
 และยกระดับสู่ประเทศที่
มีควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน
    2) ผลผลิต (Output)   
(1)  ทรำบปจัจัยแหง่
ควำมส ำเร็จของหลักสูตร 
CWIE และมีแนวปฏบิติัทีดี่ 
(Good Practices) (2)  
ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำร
ยกระดับคุณภำพ
มำตรฐำนหลักสูตร CWIE 
ต่อฝ่ำยนโยบำยและ
คณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่
เกีย่วข้อง ผลลัพธ์ 
(outcome) (1)  หลักสูตร
กำรศึกษำทีเ่ปน็ 
Competency-based  (2)
  บณัฑิตมีสมรรถนะ
สอดคล้องควำมต้องกำร
ก ำลังคนของตลำดงำน 
(Demand Driven)  (3)  
หลักสูตร/สำขำวิชำ ตรง
กบัควำมต้องกำรของ
สถำนประกอบกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

กองยกระดับคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ 
(กคอ.)

BR01205X04 รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
  กจิกรรม 6 กำรพัฒนำ
มำตรฐำนและคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ

  1) บณัฑิตได้รับ
กำรศึกษำทีม่ีคุณภำพมี
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
ตำมทีมุ่่งหวังเปน็ทีย่อมรับ
ในระดับชำติและระดับ
สำกล 
  2) มีระบบกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ระดับอุดมศึกษำ

ต.ค. 64-ก.ย. 65 26,200,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

BR01205X05 ระบบงบประมำณกำรผลิต
และพัฒนำก ำลังคนใน
ลักษณะ demand side 
financing
  กจิกรรม : 1. หลักเกณฑ์
กำรจัดสรรงบประมำณ
ใหแ้กส่ถำบนัอุดมศึกษำ
โดยอิงตำมควำมต้องกำร
ก ำลังคน (Demand-side 
Financing) 
  กจิกรรม : 2 ระบบ
บริหำรจัดกำรงบประมำณ
แบบบรูณำกำรเพือ่มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำนกำร
อุดมศึกษำ

เปำ้หมำย : กำร
ปรับเปล่ียนกำรจัดสรรเงิน
งบประมำณแผ่นดิน
อุดหนนุสถำบนัอุดมศึกษำ 
เปน็ระบบงบประมำณ
แบบบรูณำกำรทีมุ่่งเนน้
ผลสัมฤทธิ์ทีม่ี
ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลด้วยกำรจัดสรร
งบประมำณใหส้นองด้ำน
อุปสงค์เปน็หลัก 
(Demand-side 
Financing)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 5,000,000 ไม่มีงบประมำณ
รองรับ (พิจำรณำ

ขอรับจัดสรร
งบกลำงตำมควำม

จ ำเปน็)

MS 1.2

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X06 ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 1 ระบบบริหำร
จัดกำรงบประมำณแบบ
บรูณำกำรเพือ่มุ่งหวัง
ผลสัมฤทธิ์ ด้ำน ววน.

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS 2.1ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธิ์เปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก ่1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีีผ่่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิม่หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated) 
และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยงั
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธ์ทีม่ี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ี
อยูอ่ยำ่งจ ำกดัสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทยใ์น
กำรแกไ้ขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพือ่ใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยดึ
หลักควำมคล่องตัวและ
ยดืหยุน่ อีกทัง้มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

รูปแบบกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเพือ่กำรพัฒนำ
ทกัษะ และสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต
กจิกรรม 1 เปล่ียนเกษียณ
เปน็พลัง
     เปน็กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศสตร์
 วิจัยและนวัตกรรม โดย
ส ำนกักำรวิจัยแหง่ชำติ 
(วช.) ภำยใต้แผนด้ำน
วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ฉบบัปรับปรุง 
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
ยทุธศำสตร์ด้ำนกำรวิจัย
และสร้ำงนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทยท์ำ้ทำยของสังคม
 (Grand Challenge 
Platform) โปรแกรม 8 
สังคมสูงวัย 

เปำ้หมำย
1. สนบัสนนุกำรเตรียม
ควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมสูง
วัยของผู้สูงอำยไุทย
2. สร้ำงโอกำสใหค้น
เกษียณหรือผู้สูงอำย ุ(60 
ปขีึ้นไป) มีแรงจูงใจเข้ำสู่
สังคมแหง่กำรเรียนรู้
3. ผู้สูงวัยมีทกัษะในกำร
ประกอบอำชีพ
4.พัฒนำทกัษะกำร
ประกอบอำชีพของผู้
เกษียณและผู้สูงวัยใหต้รง
ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน
5. สร้ำงโอกำสใหผู้้เกษียณ
ดูแลตนเองได้และ
ประกอบอำชีพได้ตำมทกัษะ
6. น ำทกัษะเฉพำะทำง
ของผู้เกษียณเปน็ช่องทำง
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์เพือ่
พัฒนำคนรุ่นใหม่

ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

BR01205X07 ระบบงบประมำณทีเ่อื้อต่อ
กำรพัฒนำงำนวิจัยและ
นวัตกรรม  
  กจิกรรม 2 ระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
ประเมินผล OKRs ผ่ำน
ระบบข้อมูล NRIIS

ระบบกำรบริหำรจัดกำร
และติดตำมประเมินผล 
OKRs ผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติ (NRIIS)
 ทีส่นบัสนนุกำรบริหำร
งบประมำณทัง้ในส่วนของ
กำรยืน่ค ำของบประมำณ 
กำรจัดสรรงบประมำณ 
กำรรำยงำนควำมกำ้วหนำ้
 กำรติดตำมผลผลิต และ
ติดตำมประเมินผล OKRs

ต.ค. 63-ก.ย. 64 25,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS 2.1 ด้ำนส่ือสำรมวลชน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงกำร
อุดมศึกษำ ฯ 
คณะอนกุรรมกำรด้ำนธรรมำภิ
บำล

BR01205X08 ปรับระบบกำรสรรหำ
ผู้บริหำรสถำบนัอุดมศึกษำ
 ใหเ้กดิธรรมำภบิำล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้
   กจิกรรม 1 ประกำศ
กระทรวงแนวปฏบิติัเพือ่ให้
เปน็ไปตำมหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำและเปดิเผยผล
กำรด ำเนนิกำรตำมแนว
ปฏบิติั

ร่ำงประกำศกระทรวง เร่ือง
 แนวปฏบิติัตำมหลักธรร
มำภบิำลใน
สถำบนัอุดมศึกษำ พ.ศ. ....
 และหลักกำรจัดกำร
อุดมศึกษำ และกำร
เปดิเผยผลกำรด ำเนนิกำร
ตำมแนวปฏบิติั ตำมมำตรำ
 9 ประกอบมำตรำ 10 
แหง่พระรำชบญัญัติกำร
อุดมศึกษำ พ.ศ. 2562

ต.ค. 63-ก.ย. 64 ไม่ระบุ โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.1

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ระบบจัดสรรและบริหำร
งบประมำณด้ำน ววน. 
แบบบรูณำกำรทีมุ่่ง
ผลสัมฤทธิ์เปน็กำรจัดสรร
งบประมำณผ่ำนกองทนุ
ส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ใช้หลักกำร
 3 ข้อ ได้แก ่1) ทบทวน
กำรจัดสรรในปทีีผ่่ำนมำ 
(Revised) 2) เพิม่หรือลด
งบประมำณในแผนงำน/
โปรแกรม (Reallocated) 
และ 3) เปล่ียนแปลงหรือ
ปรับปรุงงบประมำณไปยงั
แผนงำนใหม่ (Replaced) 
เพือ่ใหเ้กดิผลลัพธ์ทีม่ี
คุณภำพ ตลอดจนช่วยให้
งบประมำณด้ำน ววน. ทีม่ี
อยูอ่ยำ่งจ ำกดัสำมำรถ
สร้ำงผลงำน ตอบโจทยใ์น
กำรแกไ้ขปญัหำของ
ประเทศได้ในเวลำที่
เหมำะสม ตลอดจนมีกลไก
ของกองทนุส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมเพือ่ใช้ในกำร
บริหำรงบประมำณโดยยดึ
หลักควำมคล่องตัวและ
ยดืหยุน่ อีกทัง้มีระบบกำร
บริหำรจัดกำรและติดตำม
และประเมินผลแผนงำน/
โครงกำรผ่ำนระบบข้อมูล
สำรสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหง่ชำติด้วย



 
 
 
 
 
 

13 แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงต่อประชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 



13. วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1301 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย : ผ่านการปฏิรูป

อุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและ

เอกชนในการขับเคล่ือน

1. ชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 

1.1 ต้นแบบชุมชนท้องถ่ินและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 400 แห่ง

1.2 พัฒนากลไกการเป็นแหล่งเรียนรู้และระบบพ่ีเล้ียงชุมชนท้องถ่ินเพ่ือขยายผล 

2. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมท่ีก าหนด

2.1 เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ

2.2 บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม 

3. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนท่ี 10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร

3.1 ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit)

3.2 การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพ้ืนท่ี

4. ปฏิรูปส่ือและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตส่ือเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 

4.1 ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ท่ีมีเน้ือหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

1.การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

1.1พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้มีสถานท่ีเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบ ซ่ึงมาจาก

วิธีการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จากภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถ่ิน ท้ังในส่วนกลางและภูมิภาค ปี 2564 จ านวน 6 แห่ง (ภาครัฐ 2 

ภาคเอกชน 2 ท้องถ่ิน 2) ปี 2565 เพ่ิมข้ึนอีก 9 แห่ง ร่วมแล้วไม่น้อยกว่า 15 แห่งท่ัวประเทศ

1.2 การพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management system) เพ่ือให้มีระบบเข้ามาช่วยจัดการองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรม

ในรูปแบบท่ีสามารถดึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผู้เช่ียวชาญแขนงต่าง ๆ โดยหารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และจัดท าแพลตฟอร์มออนไลน์ 

เพ่ือน าร่องการรวบรวมข้อมูลทางวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ 

2. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนท่ีของตนแต่ละพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ของประเทศ 

2.1 ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผ่านการจัดการเรียนการสอนท้ังในและนอกห้องเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์/ประเพณีท้องถ่ิน 

ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน รวมถึงจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีความสนุกสนานและน่าสนใจให้กับเด็ก เพ่ือให้เกิดความผูกพันกับ

รากเหง้าท้องถ่ินของตน ท้ังน้ี ต้ังเป้าหมายไม่น้อยกว่า 100 แห่งต่อปี 

2.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับทุกช่วงอายุ เพ่ือให้การเผยแพร่มีความน่าสนใจย่ิงข้ึน 

และเข้าถึงคนได้ดีในวงกว้าง ซ่ึงจะใช้วิธีหารือและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาเทคโนโลยี AR (Augment Reality) มาใช้ในการ

ถ่ายทอดเร่ืองราวประวัติศาสตร์ ในแหล่งท่องเท่ียวโบราณสถานต่าง ๆ และให้เกิดพ้ืนท่ีน าร่องไม่น้อยกว่า 2 แห่ง

3. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมท่ีกลับมาสร้างรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับท้องถ่ินผ่านการท างานแบบบูรณา

การ ท่ีมีการปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ีเป็นหลัก 

3.1 ปฏิรูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนท่ี โดยใช้รูปแบบการท างานแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง (Area Base) โดยจัดให้มี

คณะท างานในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการพัฒนาสินค้าและบริการ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นฐาน

ในการต่อยอด ท้ังน้ี ภายในปี 2564 ก าหนดแผนการท างานร่วมกันในลักษณะแผนการท างานแบบบูรณาการ ท้ังในเชิงการเลือกพ้ืนท่ี กิจกรรม การ

จัดสรรงบประมาณ และจัดให้มีกลไกตัวช้ีวัดร่วม (Joint KPIs)  และให้มีการประเมินตามตัวช้ีวัดดังกล่าว

3.2 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม (สินค้า ผลิตภัณฑ์ เทศกาลประเพณี อาหาร ท่องเท่ียวชุมชน ศิลปะการแสดง ถนนสายวัฒนธรรม 

ตลาดวัฒนธรรม ฯลฯ)

4. ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใช้อาคาร สถานท่ี เพ่ือสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม

สรุปแผนขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock 

รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1302 การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม

แบบบูรณาการ



รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1304 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการก าลังคนของประเทศแบบ

บูรณาการ

1. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization)

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem

2.1 โครงการจัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูลก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) ระยะท่ี 1 ส าหรับการ

พัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

2.2 โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมกับมาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิ

วิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจัดท ารายงาน และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + Security + Domain)

2.3 โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเช่ือมโยงข้อมูลก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และ การจัดท ารายงาน 

และ งานโครงสร้างพ้ืนฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจัดการการเช่ือมโยงข้อมูล(API Gateway)

2.4 การเช่ือมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ท้ังระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห์ เพ่ือสามารถน าเสนอข้อมูลด้านแรงงานในระดับนโยบาย

2.5 จัดท าพิมพ์เขียวของระบบการบริหารจัดการข้อมูล (Manpower Data Management Blueprint) 

ระยะท่ี 2 การบูรณาการข้อมูล วางกรอบวิธีการปฏิบัติในการแลกเปล่ียนข้อมูล (รายงานการศึกษา + ระดมความคิดเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง)

3. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดต้ังกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนท่ีมีอยู่เพ่ือใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง

BR1303 การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการ

กีฬาอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา

และการพัฒนานักกีฬา

1. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน

1.1 ยกระดับลานกีฬาท้องถ่ินจากพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีมีศักยภาพในพ้ืนท่ีทุกชุมชน

1.2 พัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาอ าเภอ 

1.3 ธนาคารอุปกรณ์กีฬา (Sport Bank)

1.4 โครงการ 1 ต าบล 1 ชนิดกีฬา

1.5 จัดแข่งขันกีฬาในทุกท้องถ่ินท่ัวประเทศ

1.6 จัดให้มีถนนกีฬา

1.7 สร้างแรงจูงใจและสร้างกระแสความต่ืนตัวเร่ืองการออกก าลังกายด้วยส่ือท่ีเหมาะสม

1.8 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายเล่นกีฬา หรือการแข่งขันกีฬาในทุกโครงการ/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE) ของรัฐ

1.9 จัดให้มีนักส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา

1.10 พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน (Calories Credit Challenge)

2. การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม

2.1 ส่งเสริมการบูรณาการในการจัดท าองค์ความรู้ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบ

2.2 สร้างความตระหนัก Health literate societies

2.3 จัดกิจกรรมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

2.4 เช่ือมโยงการพัฒนาสุขภาพกับระบบข้อมูลการออกก าลังกาย (Calories credit)

3. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา

3.1 จัดให้มีห้องเรียนกีฬาในโรงเรียนในทุกอ าเภอ

3.2 จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ท่ีเป็นนักกีฬาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

3.3 พัฒนาผู้น ากีฬาประจ าท้องถ่ิน

3.4 พัฒนาทักษะผู้ตัดสิน

3.5 จัดการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ

3.6 สร้างระบบการพิจารณาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬานานาชาติ

3.7 จัดท าระบบพัฒนานักกีฬาเต็มเวลาระยะยาว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท าเส้นทางสายอาชีพของนักกีฬา  (Athlete pathway)

4. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา

5. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport 

Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ Regional 

Institute of Sport Science)



รหัสBR
ช่ือกิจกรรมปฏิรูป

ท่ีส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock))
เป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

BR1305 การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ 1. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล

2. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent Attraction) 

3. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพ 

รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

4. มีโรงเรียนต้นแบบท่ีมีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพ้ืนท่ี

5. มีฐานข้อมูลก าลังคนท่ีมีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว

6. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ังหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเทศ

7. จัดต้ังกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคล่ือนเพ่ือการพัฒนาขีดความสามารถ ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที ่1
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - กระทรวงวัฒนธรรม  - สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 - กรมการศาสนา  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์

 - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 - กระทรวงศึกษาธิการ

 - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย 
อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึน้อยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

การปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ในระดับพืน้ที่ ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้างคุณธรรมทีเ่หมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการเสริมสร้างคุณธรรมที่เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรม ต.ค. 64 - ก.ย. 65

เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพ้ืนที ่10 หมู่บ้าน/ชุมชน/องค์กร ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ผลการศึกษาแนวคิดและความเป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ม.ค. 64 - ก.ย. 64

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

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมทีก่ าหนด ม.ค. 64 - ก.ย. 65

เกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ส่ือ ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ต้นแบบชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400 แห่ง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วม
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน BR1301
คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอยา่งสันติสุข

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

MS1 
MS2.1  MS3 

MS2 

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

MS4 

MS4.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบับเดมิ) 

โปรดระบุดา้นที่
เก่ียวข้อง

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X01 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 11,159,300       โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 1.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1302X02 โครงการสมัชชาคุณธรรม ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรม 200 ชุมชน และขยายผล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 28,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 1.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X03 โครงการส่ือสร้างสรรค์ด้าน
คุณธรรม อวอร์ด

ส่ือส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์
และมาตรฐานด้านคุณธรรมที่
ก าหนด

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 1,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X04 โครงการส่งเสริมและขยายผล
บุคคลและองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรม

บุคคล หน่วยงาน องค์กร และส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และ
มาตรฐานด้านคุณธรรมที่ก าหนด

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 7,738,000        เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 2.1
MS 2.2

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X05 โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์
ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
ความดี

ผลการศึกษาแนวคิดและความ
เป็นไปได้ในการปรับใช้กลไกระบบ
เครดิตสังคม (Social Credit)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 2,124,500        โครงการที่ได้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 

64

MS 3.1

ศูนยคุ์ณธรรม (องค์การมหาชน)
 ร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

BR1301X06 โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรม
ไทย

กลไกระบบเครดิตสังคม (Social 
Credit) ระดับพืน้ที่ 10 หมู่บ้าน/
ชุมชน/องค์กร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 29,216,400       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 3.2

กระทรวงวัฒนธรรม BR1301X07 โครงการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การ
ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพือ่
เพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิโดยใช้มิติ
ทางวัฒนธรรมและซอฟท์พาวเวอร์ 
(Soft Power)

ส่ือภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มี
เนื้อหาสอดแทรกด้านวัฒนธรรม
และการเสริมสร้างคุณธรรมที่
เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย
แต่ละช่วงวัย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมาณในปี 65

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X08 โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ
ทางส่ือบันเทิง

ผลิตคลิปส้ัน และ tie - in เร่ือง 
'เปิดใจ'

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4.1

กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (หากได้รับ grant)

BR1301X09 โครงการพัฒนาผู้เขยีนบท (Writer 
Lab)

พัฒนานักเขยีนบท ม.ีค. 64 - ก.ย. 65 6,000,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 4

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาต ิ(eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่2 
(Big Rock)

การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบรูณาการ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ส ำนกังำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  - กระทรวงศึกษำธิกำร

 - กรมกำรศำสนำ ( ส ำนกัพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม)  - ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมศิลปำกร   - ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

 - กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  - กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย

 - ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

 - สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์

 - ศูนยม์ำนษุยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)

 - กองทนุพัฒนำส่ือปลอดภยัและสร้ำงสรรค์

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

ดา้นวฒันธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

BR1302
1. พัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมตน้แบบทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาคอยา่งทัว่ถึง เพ่ือให้มสีถานทีเ่ผยแพร่องค์ความรู้ ดงัตน้แบบของ 
Musuem Siam และ TK Park 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนบนฐานวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม

กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge management system) เพือ่ใหม้ีระบบเข้ำมำช่วยจัดกำรองค์
ควำมรู้ทำงด้ำนวัฒนธรรมในรูปแบบทีส่ำมำรถดึงองค์ควำมรู้และภมูิปญัญำจำกผู้เชี่ยวชำญแขนงต่ำง ๆ โดยหำรือกบั
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้อง และจัดท ำแพลตฟอร์มออนไลน ์เพือ่น ำร่องกำรรวบรวมข้อมูลทำงวัฒนธรรมแขนงต่ำง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักและจูงใจให้เดก็และเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษาและตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรม
ในพ้ืนทีข่องตนแตล่ะพ้ืนทีอ่ื่น ๆ ของประเทศ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ส่งเสริมเร่ืองศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ผ่ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น ต้ังแต่ระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และหมู่บำ้น รวมถึงจัดกจิกรรมต่ำง ๆ ทีม่ีควำม
สนกุสนำนและนำ่สนใจใหก้บัเด็ก เพือ่ใหเ้กดิควำมผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตน ทัง้นี ้ต้ังเปำ้หมำยไม่นอ้ยกว่ำ 100 
แหง่ต่อปี

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมตน้แบบในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ม.ค. 64 - ธ.ค. 65
พัฒนำศักยภำพแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปวัฒนธรรมต้นแบบ ทัง้ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค เพือ่ใหม้ีสถำนทีเ่ผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ ซ่ึงมำจำกวิธีกำรคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม จำกภำครัฐ ภำคเอกชน และทอ้งถิ่น ทัง้ใน
ส่วนกลำงและภมูิภำค ป ี2564 จ ำนวน 6 แหง่ (ภำครัฐ 2 ภำคเอกชน 2 ทอ้งถิ่น 2) ป ี2565 เพิม่ขึ้นอีก 9 แหง่ ร่วมแล้ว
ไม่นอ้ยกว่ำ 
15 แหง่ทัว่ประเทศ

ม.ค 64 - ธ.ค. 64

กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยใีนแหล่งเรียนรู้ด้ำนวัฒนธรรม รวมถึงกำรใช้ส่ือทีเ่หมำะสมกบัทกุช่วงอำย ุเพือ่ใหก้ำรเผยแพร่
มีควำมนำ่สนใจยิง่ขึ้น และเข้ำถึงคนได้ดีในวงกว้ำง ซ่ึงจะใช้วิธีหำรือและร่วมมือกบัหนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
เทคโนโลย ีAR (Augment Reality) มำใช้ในกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวประวัติศำสตร์ ในแหล่งทอ่งเทีย่วโบรำณสถำนต่ำง ๆ 
และใหเ้กดิพืน้ทีน่ ำร่องไม่นอ้ยกว่ำ 2 แหง่

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปำ้หมำยยอ่ยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

   

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

ตอ่ยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เปน็สินค้าทางวัฒนธรรมทีก่ลับมาสร้างรายไดแ้ละชวีิตความเปน็อยูท่ีด่ใีห้กับท้องถ่ิน
ผ่านการท างานแบบบรูณาการ ทีม่กีารปฏริูปกระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พ้ืนทีเ่ปน็หลัก

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ปฏรูิปกระบวนกำรน ำโครงกำรทำงวัฒนธรรมลงสู่พืน้ที ่โดยใช้รูปแบบกำรท ำงำนแบบบรูณำกำรโดยใช้พืน้ทีเ่ปน็ตัวต้ัง 
(Area Base) โดยจัดใหม้ีคณะท ำงำนในลักษณะองค์กรเสมือนจริง (Vitual Organization) ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำร โดยใช้ทนุทำงวัฒนธรรมเปน็ฐำนในกำรต่อยอด ทัง้นี ้ภำยในป ี2564 ก ำหนดแผนกำรท ำงำน
ร่วมกนัในลักษณะแผนกำรท ำงำนแบบบรูณำกำร ทัง้ในเชิงกำรเลือกพืน้ที ่กจิกรรม กำรจัดสรรงบประมำณ และจัดใหม้ี
กลไกตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs)  และใหม้ีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดดังกล่ำว

มี.ค 64 - ธ.ค. 64

ส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนบนฐำนวัฒนธรรม (สินค้ำ ผลิตภณัฑ์ เทศกำลประเพณี อำหำร ทอ่งเทีย่วชุมชน ศิลปะกำรแสดง
 ถนนสำยวัฒนธรรม ตลำดวัฒนธรรม ฯลฯ)

มี.ค. 64 - ก.ย. 65

ปลดล็อคเพ่ือให้เกิดการใชอ้าคาร สถานที ่เพ่ือสนับสนุนการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพยข์ององค์การภาครัฐในดา้น
วัฒนธรรม

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

MS1.1  

MS3.2  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การพัฒนา eco system 
ทางการเรียนรู้ให้กับคนไทยส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X01 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

8,544,800         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เครือข่ำยร่วมกบั
หนว่ยงำนทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้
    1) จัดท ำ
แผนกำร
ด ำเนนิงำนและ
งบประมำณงำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เครือข่ำย  2) 
สนบัสนนุอุทยำน
กำรเรียนรู้
เครือข่ำยทีเ่ปดิ
ใหบ้ริกำรแล้ว
อยำ่งต่อเนือ่ง ทัง้ที่
เปน็อุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบแม่
ข่ำย เครือข่ำย
จังหวัด และ
หอ้งสมุดมีชีวิต ใน
ชุมชน หรือ Mini 
TK      3) 
สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปดิ
ใหบ้ริกำร ได้แก ่
อุทยำนกำรเรียนรู้
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช 
และหอ้งสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนบัสนนุกำร
พัฒนำหอ้งสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ทีห่ำ่งไกล 76 
จังหวัด
    1) พัฒนำ
หอ้งสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่เติม 
15 แหง่
    2) จัดอบรม
เชิงปฏบิติักำร 
เพือ่พัฒนำทกัษะ
ใหม่ๆ ใหก้บั
ผู้ดูแลหอ้งสมุดฯ 
76 แหง่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุกำรจัดต้ังและ
พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ
แม่ข่ำยและเครือข่ำยจังหวัดใน
ภมูิภำคและระดับจังหวัดใหม้ี
ศักยภำพ เปน็ต้นแบบหรือ
ศูนยก์ลำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุด
ทีท่นัสมัยและกจิกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน ส ำหรับ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน   / 2. เพือ่ขยำย
เครือข่ำยหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ไปในพืน้ทีท่กุภมูิภำคของประเทศ
และพัฒนำแนวคิด ทกัษะทีจ่ ำเปน็ 
และควำมรู้ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน
หอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยำ่ง
ต่อเนือ่ง    เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยำ่งยัง่ยนื / 3. เพือ่กระจำย
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ แก ่เด็ก 
เยำวชนและประชำชนในส่วน
ภมูิภำคและจังหวัดอยำ่งทัว่ถึง / 4. 
เพือ่เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน
ในทอ้งถิ่น สร้ำงนสัิยใฝ่รู้ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
และพัฒนำคนสู่สังคมแหง่กำร
เรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื
เปา้หมายและตวัชีว้ัด
1) จ ำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนบัสนนุ
อยำ่งต่อเนือ่ง 56 แหง่  2) จ ำนวน
หนว่ยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เรียนรู้ทีส่ำมำรถสมัครเข้ำเปน็
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แหง่กำรเรียนรู้ของUNESCO   3) 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเทำ่
เทยีมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกบัภมูิภำค  2) 
เกดิเมืองแหง่กำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถน ำไปต่อยอดขยำยผล 
3) เกดิกลไกควำมร่วมมือของทกุ
ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนษุย์
ของประเทศไทยใหม้ีศักยภำพ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภมูิภำคและจังหวัดทีต้ั่งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุดทีท่นัสมัยและ
กจิกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้อยำ่งทัว่ถึง 
2. เกดิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรและบริกำรของแหล่ง
เรียนรู้ด้วยแนวคิดหอ้งสมุดมีชีวิต
ของบคุคลและภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
3. สร้ำงควำมตระหนกัแก่
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน
และชุมชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
แหล่งเรียนรู้
เครือข่ำยร่วมกบั
หนว่ยงำนทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้
    1) จัดท ำ
แผนกำร
ด ำเนนิงำนและ
งบประมำณงำน
พัฒนำแหล่งเรียนรู้
เครือข่ำย  2) 
สนบัสนนุอุทยำน
กำรเรียนรู้
เครือข่ำยทีเ่ปดิ
ใหบ้ริกำรแล้ว
อยำ่งต่อเนือ่ง ทัง้ที่
เปน็อุทยำนกำร
เรียนรู้ต้นแบบแม่
ข่ำย เครือข่ำย
จังหวัด และ
หอ้งสมุดมีชีวิต ใน
ชุมชน หรือ Mini 
TK      3) 
สนบัสนนุกำร
จัดต้ังอุทยำนกำร
เรียนรู้เครือข่ำยที่
เตรียมพร้อมเปดิ
ใหบ้ริกำร ได้แก ่
อุทยำนกำรเรียนรู้
เทศบำลเมืองแม่
สอด อุทยำนกำร
เรียนรู้เทศบำล
นคร
นครศรีธรรมรำช 
และหอ้งสมุดมี
ชีวิตในชุมชนอื่นๆ
2. สนบัสนนุกำร
พัฒนำหอ้งสมุดมี
ชีวิตในโรงเรียน
พืน้ทีห่ำ่งไกล 76 
จังหวัด
    1) พัฒนำ
หอ้งสมุดฯ ใน
โรงเรียนเพิม่เติม 
15 แหง่
    2) จัดอบรม
เชิงปฏบิติักำร 
เพือ่พัฒนำทกัษะ
ใหม่ๆ ใหก้บั
ผู้ดูแลหอ้งสมุดฯ 
76 แหง่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุกำรจัดต้ังและ
พัฒนำอุทยำนกำรเรียนรู้ต้นแบบ
แม่ข่ำยและเครือข่ำยจังหวัดใน
ภมูิภำคและระดับจังหวัดใหม้ี
ศักยภำพ เปน็ต้นแบบหรือ
ศูนยก์ลำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน 
และกำรเรียนรู้ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุด
ทีท่นัสมัยและกจิกรรมส่งเสริมกำร
อ่ำน ส ำหรับ เด็ก เยำวชนและ
ประชำชน   / 2. เพือ่ขยำย
เครือข่ำยหอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
ไปในพืน้ทีท่กุภมูิภำคของประเทศ
และพัฒนำแนวคิด ทกัษะทีจ่ ำเปน็ 
และควำมรู้ใหม่ในด้ำนต่ำงๆ ในกำร
เพิม่ประสิทธิภำพกำรด ำเนนิงำน
หอ้งสมุดมีชีวิตในโรงเรียนอยำ่ง
ต่อเนือ่ง    เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
อยำ่งยัง่ยนื / 3. เพือ่กระจำย
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ แก ่เด็ก 
เยำวชนและประชำชนในส่วน
ภมูิภำคและจังหวัดอยำ่งทัว่ถึง / 4. 
เพือ่เสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรอ่ำน
ในทอ้งถิ่น สร้ำงนสัิยใฝ่รู้ สร้ำง
ระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริม
และพัฒนำคนสู่สังคมแหง่กำร
เรียนรู้อยำ่งยัง่ยนื
เปา้หมายและตวัชีว้ัด
1) จ ำนวนเครือข่ำยแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับกำรส่งเสริมและสนบัสนนุ
อยำ่งต่อเนือ่ง 56 แหง่  2) จ ำนวน
หนว่ยงำนเครือข่ำยอุทยำนกำร
เรียนรู้ทีส่ำมำรถสมัครเข้ำเปน็
สมำชิกของเครือข่ำยโลกด้ำนเมือง
แหง่กำรเรียนรู้ของUNESCO   3) 
ร้อยละควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรอุทยำนกำรเรียนรู้
เครือข่ำย ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85 
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1) ขยำยโอกำสและสร้ำงควำมเทำ่
เทยีมในกำรเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้
ระหว่ำงสังคมเมืองกบัภมูิภำค  2) 
เกดิเมืองแหง่กำรเรียนรู้ต้นแบบที่
สำมำรถน ำไปต่อยอดขยำยผล 
3) เกดิกลไกควำมร่วมมือของทกุ
ภำคส่วนทีเ่กีย่วข้องในกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และทรัพยำกรมนษุย์
ของประเทศไทยใหม้ีศักยภำพ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีเด็ก เยำวชนและประชำชนใน
ส่วนภมูิภำคและจังหวัดทีต้ั่งของ
อุทยำนกำรเรียนรู้ระดับต่ำง ๆมี
โอกำสกำรเข้ำถึงควำมรู้ ได้รับกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ผ่ำนบริกำรหอ้งสมุดทีท่นัสมัยและ
กจิกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร
เรียนรู้อยำ่งทัว่ถึง 
2. เกดิกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ใน
กำรบริหำรและบริกำรของแหล่ง
เรียนรู้ด้วยแนวคิดหอ้งสมุดมีชีวิต
ของบคุคลและภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 
3. สร้ำงควำมตระหนกัแก่
หนว่ยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ และ
กำรพัฒนำหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยำวชน
และชุมชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X02 โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งำนบริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้
2. งำนหอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุด
เฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์
และสังคม)
3. งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุ
จัดแสดง

ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

13,036,480       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS1.1วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกล  สำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้ และได้รับ
ข้อมูลควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน/ป ี  2. ผู้เข้ำมำใช้
บริกำรในพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้มี
ควำมพึงพอใจในกำรใหบ้ริกำร 
ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชม     ใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
      และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมมีแหล่งบริกำร
สืบค้นข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม      วิถี
ชีวิต และสังคม
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์     
และรักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุ
พิพิธภณัฑ์ เพือ่น ำไปใช้ประโยชน์
ใหถู้กต้องตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X03 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,700,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS1.1โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้สู่ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
    1) กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
    2) กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์    กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse 
Mobile)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ
2. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรของพิพิธภณัฑ์ให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพ
และมีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
คนในสังคมทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง 
และเปน็สังคมแหง่กำรเรียนรู้  3. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือใน
กำรเผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และ
กำรใหค้ ำปรึกษำกบับคุคลกลุ่ม
บคุคลและหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่
เสริมสร้ำงศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ 
ผ่ำนกระบวนกำรจัดต้ังและกำร
บริหำรจัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้
กำรด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)  4. เพือ่ยกระดับ
คุณภำพชีวิตในเชิงพืน้ทีข่องชุมชน
ทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ด้ำนวัฒนธรรมและอื่น ๆ
 ในรูปแบบ Discovery Museum 
จ ำนวน 2 แหง่
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สบร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ 
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X04  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

10,924,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS1.2วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำแพลตฟอร์มเพือ่กำร
เรียนรู้ออนไลนข์องประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนภมูิ
ปญัญำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ 
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งเปน็
มืออำชีพ สำมำรถใหบ้ริกำรทีม่ี
ประสิทธิภำพ แก ่ประชำชน และมี
ควำมยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหำรจัดกำรควำมรู้ทีจ่ำ
เปน็สำหรับประชำชน 
ประกอบด้วยกระบวนกำรในกำรชี้
ชัดรวบรวม แบง่หมวดหมู่ และ
ประมวลควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำ
ส่ือกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน 
ใหส้ำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและ
นำเอำควำมรู้ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ในกำรพัฒนำตนเอง กำรดำเนนิ
ชีวิต และกำรประกอบอำชีพ 
3. เพือ่สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำนรัฐ
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้หนว่ยงำนรัฐ
และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน ์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทีม่ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกจิในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกจิ กำร
ลดปญัหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ
ทีย่ัง่ยนื โดยเปน็กำรเปดิโอกำสให้
ประชำชนทกุช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทกุทีท่กุเวลำ ตำมควำมชอบ
 และตำมควำมถนดั เพือ่พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพัฒนำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เปน็
กำรสร้ำงอุปนสัิยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยใหรู้้เทำ่ทนัโลก และ
สำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ
พัฒนำสังคมโดยรวมใหดี้ขึ้นได้     
3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบบริกำร
กำรเรียนรู้ออนไลน ์ทีบ่รูณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนใน
กำรด ำเนนิงำนใหม้ีประสิทธิภำพ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยัง่ยนื   
 โดยในอนำคตยงัสำมำรถพัฒนำให้
เปน็ศูนยก์ลำงควำมรู้ของประเทศ 
(National Knowledge Hub) 
และเปน็ช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อควำมรู้ต่ำงๆ จำกทัว่โลก
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  มีระบบ 
Knowledge Portal ทีม่ี
ประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล 
                  กบั
หนว่ยงำนเครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น สำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ 
เปน็เนือ้หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ยกว่ำ 50
 ชิ้น /   2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลัคอนเทนต์/
e-books 2,000 
ชิ้น /     3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ 
online course 
20 หลักสูตร /    
 4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำแพลตฟอร์มเพือ่กำร
เรียนรู้ออนไลนข์องประเทศที่
ประชำชนทกุคนสำมำรถเข้ำถึงได้ 
โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ด้ำนภมูิ
ปญัญำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่๒๑ 
โดยมีกำรบริหำรจัดกำรอยำ่งเปน็
มืออำชีพ สำมำรถใหบ้ริกำรทีม่ี
ประสิทธิภำพ แก ่ประชำชน และมี
ควำมยัง่ยนื 
2. เพือ่บริหำรจัดกำรควำมรู้ทีจ่ำ
เปน็สำหรับประชำชน 
ประกอบด้วยกระบวนกำรในกำรชี้
ชัดรวบรวม แบง่หมวดหมู่ และ
ประมวลควำมรู้ รวมถึงกำรพัฒนำ
ส่ือกำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพและ
ถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำนแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ออนไลน ์เพือ่พัฒนำ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของประชำชน 
ใหส้ำมำรถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและ
นำเอำควำมรู้ไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์
ในกำรพัฒนำตนเอง กำรดำเนนิ
ชีวิต และกำรประกอบอำชีพ 
3. เพือ่สร้ำงต้นแบบกำรบรูณำกำร
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำนรัฐ
และผู้ทีเ่กีย่วข้องทัง้หนว่ยงำนรัฐ
และเอกชน ในกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ออนไลน ์
และกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ทีม่ี
ประสิทธิภำพ สำมำรถตอบโจทย์
ควำมต้องกำรเรียนรู้ ของประชำชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและยัง่ยนื
ผลผลิต
   มีระบบ Knowledge Portal ที่
มีประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ
ผลลัพธ์
   1. ผลทำงเศรษฐกจิในกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำทำงเศรษฐกจิ กำร
ลดปญัหำควำมยำกจน กำรพัฒนำ
เมือง และกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ
ทีย่ัง่ยนื โดยเปน็กำรเปดิโอกำสให้
ประชำชนทกุช่วงวัยได้เข้ำถึงองค์
ควำมรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวง
กว้ำง ทกุทีท่กุเวลำ ตำมควำมชอบ
 และตำมควำมถนดั เพือ่พัฒนำ
ตนเองและประกอบอำชีพ
   2. ผลทำงสังคมในกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำทำงสังคม (ระหว่ำงชน
ชั้นและระหว่ำงเพศ) กำรสร้ำง
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และกำรพัฒนำเมืองแหง่กำรเรียนรู้ 
โดยประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ควำมรู้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลำ เปน็
กำรสร้ำงอุปนสัิยกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ช่วยใหรู้้เทำ่ทนัโลก และ
สำมำรถน ำข้อมูลควำมรู้ไปใช้
พัฒนำตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และ
พัฒนำสังคมโดยรวมใหดี้ขึ้นได้     
3. ผลของกำรเปน็ต้นแบบบริกำร
กำรเรียนรู้ออนไลน ์ทีบ่รูณำกำร
ควำมร่วมมือจำกทกุภำคส่วนใน
กำรด ำเนนิงำนใหม้ีประสิทธิภำพ 
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน และมีควำมยัง่ยนื   
 โดยในอนำคตยงัสำมำรถพัฒนำให้
เปน็ศูนยก์ลำงควำมรู้ของประเทศ 
(National Knowledge Hub) 
และเปน็ช่องทำงในกำรเข้ำถึง
ข้อควำมรู้ต่ำงๆ จำกทัว่โลก
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  มีระบบ 
Knowledge Portal ทีม่ี
ประสิทธิภำพ ใหป้ระชำชนได้
ค้นคว้ำหำควำมรู้  1 ระบบ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิกำร
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล 
                  กบั
หนว่ยงำนเครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น สำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำว ใน
รูปแบบต่ำงๆ  ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้ 
    1) คลิปวิดีโอ 
เปน็เนือ้หำหลักใน
กำรเผยแพร่จำน
วนไม่นอ้ยกว่ำ 50
 ชิ้น /   2) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ
ดิจิทลัคอนเทนต์/
e-books 2,000 
ชิ้น /     3) องค์
ควำมรู้ในรูปแบบ 
online course 
20 หลักสูตร /    
 4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์สำหรับ
กำรจัดทำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X05  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

1,550,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile) 
กิจกรรม
ด าเนินการ
1. งำนขยำยผล
พัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
1) กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2) กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
2. งำนมิวเซียมติด
ล้อ (Muse 
Mobile)

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ  / 2. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของพิพิธภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพและมีกำร
เติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัคนในสังคม
ทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง และเปน็
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ / 3. เพือ่สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
เผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ใหค้ ำปรึกษำกบับคุคล กลุ่มบคุคล
และหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่เสริมสร้ำง
ศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ ผ่ำน
กระบวนกำรจัดต้ังและกำรบริหำร
จัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พืน้ทีข่องชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่1 แหง่ 2. 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
กจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที่
 ไม่นอ้ยกว่ำ 20,000 คน / 3. 
ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85  
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สพร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X06  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ก.ย. 2563 - ต.ค. 
2564)

2,000,000         เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อื่น

MS2.1

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ในระดับ
ภมูิภำคและทอ้งถิ่นใหม้ำกขึ้น โดย
ใหเ้ชื่อมโยงกบับริบททำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วิถีชีวิต ศิลปะและ
วัฒนธรรมอยำ่งสร้ำงสรรค์และ
นำ่สนใจ  / 2. เพือ่เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของพิพิธภณัฑ์ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีประสิทธิภำพและมีกำร
เติบโตอยำ่งยัง่ยนื เพือ่ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัคนในสังคม
ทกุช่วงวัยอยำ่งแทจ้ริง และเปน็
สังคมแหง่กำรเรียนรู้ / 3. เพือ่สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
เผยแพร่พัฒนำองค์ควำมรู้และกำร
ใหค้ ำปรึกษำกบับคุคล กลุ่มบคุคล
และหนว่ยงำนต่ำงๆ เพือ่เสริมสร้ำง
ศักยภำพของพิพิธภณัฑ์ ผ่ำน
กระบวนกำรจัดต้ังและกำรบริหำร
จัดกำรพิพิธภณัฑ์ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
4. เพือ่ยกระดับคุณภำพชีวิตในเชิง
พืน้ทีข่องชุมชนทอ้งถิ่นใหดี้ขึ้น
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่1 แหง่ 2. 
จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำร่วม
กจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที่
 ไม่นอ้ยกว่ำ 20,000 คน / 3. 
ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมมีควำมพึงพอใจ
ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 85  
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ขยำยผลกำรพัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กบัยทุธศำสตร์ชำติ นโยบำยแหง่รัฐ
และพันธกจิของ สพร. ไปสู่ภมูิภำค
และทอ้งถิ่นได้มำกขึ้น 
2. พิพิธภณัฑ์เปน็แหล่งเรียนรู้
คุณภำพและได้มำตรฐำน สำมำรถ
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ทกุช่วงวัยของประเทศ
3. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรพัฒนำต้นแบบ ทัง้
หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน ภำค
ประชำชน สถำบนักำรศึกษำ และ
ชุมชนทอ้งถิ่นเพิม่ขึ้น 
4. คุณภำพชีวิตของชุมชนทอ้งถิ่น
ได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำใหดี้ขึ้น

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่ำนทัง้เมือง
เร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย
2. On Book One
 City 
3. Solution Lab 
เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำ
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร
 มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย : เพือ่ด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรมยอ่ยทีต่่อเนือ่งมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่
รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ 
โดยเฉพำะส่ือนทิำนในระดับปฐม 
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของทอ้งถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
3. Solution Lab เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ปน็แนวทำง
พัฒนำหอ้งสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซ่ึงจะ
เปน็องค์ควำมรู้ส ำหรับน ำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
 Solution Lab จ ำนวน 1 ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยทีไ่ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกจิกรรม 
2.1 อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2 
On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกดิกำร
ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำงในกจิกรรมอื่นๆ เพือ่
กำรพัฒนำพืน้ทีชุ่มชนเมือง
2. On Book One City เกดิ
เครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนของเมือง
หรือจังหวัดทีร่่วมกนัผลักดันกำร
ท ำงำนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของจังหวัดต่อเนือ่งต่อไป เมืองขยบั
 เกดิกำรต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำง  3. Solution Lab 
ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีกำร 
หรือมำตรกำรนโยบำย ถูกน ำไป
ขยำยผลและกอ่ใหเ้กดิกำร
เปล่ียนแปลงพัฒนำในระดับองค์กร
พืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ และนโยบำยของ
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. อ่ำนทัง้เมือง
เร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย
2. On Book One
 City 
3. Solution Lab 
เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำ
ต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร
 มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิง
นโยบำย

วัตถุประสงค์ 
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย : เพือ่ด ำเนนิกำรจัด
กจิกรรมยอ่ยทีต่่อเนือ่งมำจำก
ปงีบประมำณ พ.ศ. 2563
2. On Book One City เพือ่
รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ 
โดยเฉพำะส่ือนทิำนในระดับปฐม 
หรือแนวทำงอื่นตำมควำมต้องกำร
ของทอ้งถิ่นและสอดคล้องกบั
บริบทของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
3. Solution Lab เพือ่ระดมควำม
คิดเหน็พัฒนำต้นแบบเคร่ืองมือ 
กจิกรรม โครงกำร มำตรกำร หรือ
ข้อเสนอเชิงนโยบำยทีเ่ปน็แนวทำง
พัฒนำหอ้งสมุดประชำชน รวมถึง
กำรทดสอบชิ้นงำนต้นแบบ ซ่ึงจะ
เปน็องค์ควำมรู้ส ำหรับน ำไป
ปรับปรุงหรือขยำยผลต่อไป
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนนวัติกรรมและองค์ควำมรู้
 Solution Lab จ ำนวน 1 ชิ้นงำน  
2. จ ำนวนบคุลำกรและ
กลุ่มเปำ้หมำยทีไ่ด้รับกำรอบรม
พัฒนำ/เข้ำร่วมกจิกรรม 
2.1 อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย จ ำนวน 500 คน   / 2.2 
On Book One City จ ำนวน 
2,000 คน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. อ่ำนทัง้เมืองเร่ืองเดียวกนั 
เชียงรำย เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำร
อ่ำนของจังหวัดเชียงรำย เกดิกำร
ต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำงในกจิกรรมอื่นๆ เพือ่
กำรพัฒนำพืน้ทีชุ่มชนเมือง
2. On Book One City เกดิ
เครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนของเมือง
หรือจังหวัดทีร่่วมกนัผลักดันกำร
ท ำงำนด้ำนกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ของจังหวัดต่อเนือ่งต่อไป เมืองขยบั
 เกดิกำรต่ืนตัวและมีส่วนร่วมอยำ่ง
กว้ำงขวำง  3. Solution Lab 
ต้นแบบกจิกรรม เคร่ืองมือวิธีกำร 
หรือมำตรกำรนโยบำย ถูกน ำไป
ขยำยผลและกอ่ใหเ้กดิกำร
เปล่ียนแปลงพัฒนำในระดับองค์กร
พืน้ทีแ่หล่งเรียนรู้ และนโยบำยของ
ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X07 ปงีบประมำณ พ.ศ.
 2564

(เม.ย. 2563 - พ.ค.
 2564)

6,200,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.1วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยำวชน สำมำรถ
เล่นดนตรีไทยได้ อยำ่งนอ้ยคนละ 1
 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ 
ในกำรส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทอ้งถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้   2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น
เชงิปริมาณ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีอ่ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกดั จ ำนวน 14 แหง่ จ ำนวน 
1,680 คน 2. เด็กและเยำวชน 
ผู้สนใจ สำมำรถเล่นดนตรีไทยได้ 
อยำ่งนอ้ยคนละ 1 ชิ้น
เชงิคุณภาพ
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้ 2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น
ผลผลิต  เด็กลเยำวชนสำมำรถเล่น
ดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น เพิม่ขึ้น
อยำ่งนอ้ย ร้อยละ 80
ผลลัพธ์   เด็กและเยำวชนมีควำม
รักเหน็คุณค่ำของดนตรีไทยและมี
ส่วนร่วมในกำรอนรัุกษ์ สืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมไทย

โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทย คนละ 1 ชิ้น 
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
จัดฝึกอบรม
ปฏบิติัดนตรีไทย
และดนตรีพืน้บำ้น
ใหแ้กเ่ด็กและ
เยำวชน ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มปีพ่ำทย ์
จ ำนวนเด็กและ
เยำวชน ผู้เข้ำรับ
กำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน  
- รอบเช้ำ จ ำนวน
 20 คน - รอบบำ่ย
 จ ำนวน 20 คน
2) กลุ่มเคร่ืองสำย
ไทย จ ำนวนเด็ก
และเยำวชน ผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน 
- รอบเช้ำ จ ำนวน
 20 คน  - รอบ
บำ่ย จ ำนวน 20 
คน
3) กลุ่มดนตรี
พืน้บำ้น จ ำนวน
เด็กและเยำวชน ผู้
เข้ำรับกำรอบรม 
แบง่เปน็ 2 รอบ/
วัน - รอบเช้ำ 
จ ำนวน 20 คน
-รอบบำ่ย จ ำนวน
 20 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X08  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

20,000,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS2.2โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ 
จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3) ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เปน็ศูนยข์้อมูลทีเ่ข้ำถึง
ได้จำกทกุทีท่ัว่โลก โดยสำมำรถ
น ำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ชำติ เพือ่เปน็
ศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม 
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปดิโอกำสและเพิม่
ช่องทำงใหผู้้คนทีส่นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ 
จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. กำรพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
คร้ัง/ปี
ผลลัพธ์
1) กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2) ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3) ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4) สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป
2. กรมศิลปำกรได้ระบบเครือข่ำย
แหล่งเรียนรู้เปน็ศูนยข์้อมูลทีเ่ข้ำถึง
ได้จำกทกุทีท่ัว่โลก โดยสำมำรถ
น ำเสนอประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิตคนไทยทัง้ชำติ เพือ่เปน็
ศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ ส่งเสริม 
เผยแพร่มรดกทำงศิลปวัฒนธรรม
ของชำติ เปดิโอกำสและเพิม่
ช่องทำงใหผู้้คนทีส่นใจศึกษำ
สำมำรถค้นคว้ำได้เข้ำถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ตำมอัธยำศัยได้มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

การใชทุ้นทางวัฒนธรรมสร้างผลประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X09  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

176,579,530     เงินนอก
งบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อื่น

MS3.1
MS3.2

วัตถุประสงค์
1. เพือ่จัดท ำระบบระบบกำร
เผยแพร่ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. เพือ่พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปำ้หมำย : 
ผลผลิต
1) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality 
2) จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3) ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4)  ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
โดยมีจ ำนวนผู้ใช้งำน 200,000 
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5. ได้ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำก
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กำรน ำวัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรม มำสร้ำงสรรค์เปน็
ผลิตภณัฑ์ หรือบริกำร  / 6. ได้
ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำกกำรน ำ
วัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรมจำกกำรประกวด มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์ หรือ
บริกำร  / 7. ผู้ประกอบกำรชุมชน
ได้รับต้นแบบบรรจุภณัฑ์ เพือ่น ำไป
ต่อยอดเพิม่มูลค่ำสินค้ำด้วยตนเอง
ได้ในระยะยำว
8. มีผู้ประกอบกำรทีม่ีศักยภำพ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ ด้ำนกำรตลำดในยคุปกติ
ใหม่



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ กระตุ้น
และส่งเสริม
เศรษฐกจิฐำนรำก
ด้วยกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย  
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand) 
(CCPOT) 
กจิกรรมด ำเนนิกำร
1. พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน 
โดยใช้ทนุชุมชน 
ส ำหรับเปำ้หมำย
ผู้ซ้ือประชำชน
ทัว่ไป (CCPOT) 
ระดับโท) รวม 
8,000 รำยกำร
2. พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน 
โดยเพิม่มูลค่ำด้วย
กำรออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ใหม่
ส ำหรับตลำด
ระดับพรีเมี่ยม 
(CCPOT) ระดับ
เอก) รวม 76 
รำยกำร
3. ศึกษำข้อมูล
ทติุยภมูิและลง
พืน้ทีเ่กบ็ข้อมูล
ปฐมภมูิ ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม 
30 ชุมชน เพือ่
พัฒนำคุณค่ำ
วัฒนธรรม 
[ABSTRACT 
VALUE] เปน็
ผลิตภณัฑ์ศิลป
มรดกวัฒนธรรม 
Intangible 
Cultural 
Heritage Art 
Made Product 
(ICHAMP)
4. คัดเลือกคุณค่ำ
วัฒนธรรมจำก 30
 ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
พัฒนำเปน็
ผลิตภณัฑ์ 
ICHAMP ระดับ
เพชรรวม 10 
รำยกำรและระดับ
ทอง 240 รำยกำร
5. พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยกจิกรรม
ประกวด 30 
ชุมชนมรดก
วัฒนธรรมเพือ่
เปน็ผลิตภณัฑ์ 
ICHAMP ระดับ
เพชร รวม 10 
รำยกำร
6. พัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน
มรดกวัฒนธรรม
โดยผู้เชี่ยวชำญ
พิเศษสู่ ICHAMP 
ระดับทอง รวม 
240 รำยกำร
7. CCPOT 
GRAND 
EXPOSITION : 
งำนแสดงและ
จ ำหนำ่ยสินค้ำ
วัฒนธรรมทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศ 
กำรเจรจำธุรกจิ
เสมือนจริงและ
กำรสัมมนำทำง
วัฒนธรรมไทย
ระดับนำนำชำติ

วัตปุระสงค์
1. เพือ่สนบัสนนุใหเ้กดิกำรกระตุ้น
เศรษฐกจิของประเทศในภำพรวม
ตำมแผนกำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศในด้ำนต่ำงๆ 
ของรัฐบำล
2. เพือ่ลดต้นทนุในกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ของชุมชน เนือ่งจำกผลิต
เทำ่เดิมระบบเดิมโดยใช้ทนุชุมชนที่
มีรำคำต่ ำและกำรจ ำหนำ่ยได้ใน
รำคำสูงขึ้น  
3.เพือ่สร้ำงสินค้ำและบริกำรของ
ชุมชนรูปแบบใหม่ทีม่ีมูลค่ำเพิม่ ที่
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด
มำกขึ้น เกดิกำรสร้ำงงำน สร้ำง
รำยได้ ใหแ้กป่ระชำชนในชุมชน
เปา้หมาย/ผลผลิต
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ  2) เพิม่รำยได้  3)
 เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ 
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำ ต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. มีคลังข้อมูลควำมรู้ เพือ่กำร
พัฒนำผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม 
(Culture Product of Thailand) 
และสร้ำงควำมยัง่ยนืด้ำนกำรใช้ทนุ
วัฒนธรรมของประเทศ
2. คลังข้อมูลด้ำนกำรเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยวัฒนธรรมไทยระบบ
 BIG DATA  / 3. ได้ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชนทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
โดยบรูณำกำรทนุวัฒนธรรมและ
ทนุชุมชนมำเพิม่มูลค่ำของ
ผลิตภณัฑ์ / 4. ได้ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำ
ในระดับสูงส ำหรับผู้ซ้ือ High-end 
โดยบรูณำกำรทนุวัฒนธรรมและ
ทนุชุมชนมำเพิม่มูลค่ำของผลิตภณัฑ์
5. ได้ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำก
กำรน ำวัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรม มำสร้ำงสรรค์เปน็
ผลิตภณัฑ์ หรือบริกำร  / 6. ได้
ผลิตภณัฑ์ ทีส่รรสร้ำงจำกกำรน ำ
วัฒนธรรมของชุมชนมรดก
วัฒนธรรมจำกกำรประกวด มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์ หรือ
บริกำร  / 7. ผู้ประกอบกำรชุมชน
ได้รับต้นแบบบรรจุภณัฑ์ เพือ่น ำไป
ต่อยอดเพิม่มูลค่ำสินค้ำด้วยตนเอง
ได้ในระยะยำว
8. มีผู้ประกอบกำรทีม่ีศักยภำพ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ ด้ำนกำรตลำดในยคุปกติ
ใหม่
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X10  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564

(ต.ค. 2563 - ก.ย. 
2564)

60,000,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative 
District) 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
1) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ / 2) 
โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน  3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
1) กจิกรรมพัฒนำ
ศักยภำพของ
ผู้ประกอบกำรใน
ชุมชน (Made in) 
 / 2) กจิกรรม
พัฒนำฐำนข้อมูล
ธุรกจิยำ่น
สร้ำงสรรค์ จ ำนวน
 4 พืน้ที ่/ 3) 
กจิกรรมส่งเสริม
เครือข่ำยนกั
สร้ำงสรรค์ในพืน้ที่
ชุมชน (Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
1) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
 / 2) กจิกรรม
สร้ำงเนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
1) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั  
และมำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์
และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้สร้ำงกำรจดจ ำ ในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ที ่ยำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ / 2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ / 3. กจิกรรม
พัฒนำและกระตุ้นยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ด้วยงำนเทศกำล 
(Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก  /5. สร้ำง
มูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ยกว่ำ 
(จำกกจิกรรมเทศกำลควำมคิด
สร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X11  ปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (ต.ค. 
2563 - ก.ย. 2564)

25,000,000       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X12  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564

 (ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

11,217,400       โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2

โครงการ พัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding) 
กจิกรรมกำร
ด ำเนนิงำน
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่ / 
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid 19 เปน็ต้น
 / 3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ / 2. 
เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม / 3. เพือ่พัฒนำและต่อ
ยอดองค์ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่
กระบวนกำรถ่ำยทอดและส่งเสริม
เนือ้หำ (story telling) และกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น / 4. 
เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ของไทยกบัเมืองในประเทศต่ำงๆ 
อันน ำไปสู่กำรแลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์กำรพัฒนำและควำม
ร่วมมือทำงวัฒนธรรมและควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 
ผลผลิต (Output)   1. เพิม่พืน้ที่
พัฒนำสู่เมืองสร้ำงสรรค์  / 2.
จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง  / 3. 
จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำร่อง
พัฒนำพืน้ที ่(District prototype 
testing) ร่วมกบัภำคีเครือข่ำย 
ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome) 1. เกดิพืน้ที่
เศรษฐกจิเมืองในสำขำเมือง
สร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 
รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั  3. เพือ่ใหจ้ังหวัด
เมืองรองสำมำรถน ำองค์ควำมรู้
และทนุทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่น 
มำสร้ำง Story Telling ทีส่ำมำรถ
พัฒนำเปน็แบรนด์ของสินค้ำและ
บริกำร ทีต่อบโจทยแ์นวโนม้กำร
บริโภคของตลำด และกำรทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ  1. เกดิพืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์ในประเทศไทย อัน
ตอบโจทยต่์อเปำ้หมำยขับเคล่ือน
พืน้ทีเ่มืองเศรษฐกจิ ตำม
ยทุธศำสตร์ชำติ 20 ป ีและโมเดล
พัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์ ทีส่ำมำรถ
ขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้ / 2. สร้ำง
 Branding และกระบวนกำร
ถ่ำยทอดเร่ืองรำวของพืน้ที ่ซ่ึงเปน็
เอกลักษณ์ส ำคัญในกำรพัฒนำ ต่อ
ยอด สู่กำรสร้ำงแหล่งทอ่งเทีย่ว 
สินค้ำและบริกำรใหม่ น ำไปสู่กำร
ลงทนุ และกำรจ้ำงงำนจำกกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรภำยใต้ 
Branding ของทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
แหล่งทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิม่ขึ้น ส่งผลใหเ้กดิกำร
ขยำยตัวของกำรทอ่งเทีย่ว และ
กำรสร้ำงรำยได้ใหแ้กชุ่มชน /4. 
สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรมร่วม
สมัย

BR1302X13  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

3,375,000         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 
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MS3.2

เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

ด ำเนนิโครงกำรเพือ่สร้ำงและบม่
เพำะนกัออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
ใหพ้ร้อมต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
รวมทัง้น ำศักยภำพกำรสร้ำงสรรค์ที่
เกดิขึ้น ช่วยชุมชนทีย่งัขำดควำม
เข้ำใจพืน้ฐำนด้ำนกำรออกแบบ 
และพร้อมในกำรต่อยอดกำรน ำ
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยใน
ปนีีก้ำรด ำเนนิโครงกำรจะมุ่งเนน้
ไปทีชุ่มชนทีม่ีทรัพยำกรธรรมชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่ำ่สนใจ แต่ยงัขำดอัต
ลักษณ์ทำงภำพ (Visual Identity)
 ทีเ่ด่นชัด นำ่สนใจ และนำ่จดจ ำ 
เปน็พืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่นอ้ยกว่ำ 5 คร้ัง  2. บนัทกึ
เทปและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก
 ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตอน  3. งำนด้ำน
เรขศิลปถ์ูกใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชน ไม่นอ้ยกว่ำ 5
 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 กำรสร้ำงเสนห่จ์ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ที ่ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์)  2. สินค้ำและ
บริกำรของชุมชนทีเ่ข้ำร่วม ได้รับ
กำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ 

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
กจิกรรม
1. พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ 
นกัออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซ่ัน 6
 ใหน้กัออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ที่
ชุมชนและน ำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บรูณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน 
2. พัฒนำทกัษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ฐำน
ผสมผสำนกบัมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกดิ
กำรจ ำหนำ่ยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ทีก่ำรทอ่งเทีย่ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X14  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2564 

(ต.ค. 2563 –
ก.ย. 2564

7,815,800         โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ. 

64

MS3.2

ด ำเนนิโครงกำรเพือ่สร้ำงและบม่
เพำะนกัออกแบบรุ่นใหม่ของไทย
ใหพ้ร้อมต่อกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 
รวมทัง้น ำศักยภำพกำรสร้ำงสรรค์ที่
เกดิขึ้น ช่วยชุมชนทีย่งัขำดควำม
เข้ำใจพืน้ฐำนด้ำนกำรออกแบบ 
และพร้อมในกำรต่อยอดกำรน ำ
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้ในกำรพัฒนำ
ชุมชนและผลิตภณัฑ์ชุมชน โดยใน
ปนีีก้ำรด ำเนนิโครงกำรจะมุ่งเนน้
ไปทีชุ่มชนทีม่ีทรัพยำกรธรรมชำติ 
ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต หรือแหล่ง
ทอ่งเทีย่วทีน่ำ่สนใจ แต่ยงัขำดอัต
ลักษณ์ทำงภำพ (Visual Identity)
 ทีเ่ด่นชัด นำ่สนใจ และนำ่จดจ ำ 
เปน็พืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่นอ้ยกว่ำ 5 คร้ัง  2. บนัทกึ
เทปและผลิตรำยกำรชนช้ำงกรำฟิก
 ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตอน  3. งำนด้ำน
เรขศิลปถ์ูกใช้ในกำรพัฒนำสินค้ำ
และบริกำรของชุมชน ไม่นอ้ยกว่ำ 5
 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 กำรสร้ำงเสนห่จ์ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ที ่ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์)  2. สินค้ำและ
บริกำรของชุมชนทีเ่ข้ำร่วม ได้รับ
กำรสร้ำงเสริมมูลค่ำ 

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
กจิกรรม
1. พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ 
นกัออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซ่ัน 6
 ใหน้กัออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ที่
ชุมชนและน ำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บรูณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน 
2. พัฒนำทกัษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ฐำน
ผสมผสำนกบัมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกดิ
กำรจ ำหนำ่ยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ทีก่ำรทอ่งเทีย่ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กนั

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล
แนวโนม้และทศิ
ทำงกำรออกแบบ
เคร่ืองแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำก
ชุมชน/กลุ่มทีท่อ
ผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำร 
เพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมผ้ำ
ไทยสู่สำกล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทสีำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรมเพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยไดของชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. 
เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยงัยนื / 3.
 ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำงวัฒนธรรม
 ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมมั่งค่ัง มั่งคง และยัง่ยนืทัง้ทำง
เศรษฐกจิสังคม และวัฒนธรรม
ใหก้บัชุมชน / 4. เพือ่เปน็กำรต่อ
ยอดจำกกำรรวบรวมข้อมูลองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏบิติัได้จริง / 5.เพือ่
เปน็กำรน ำแนวคิดทีเ่ปน็สำกลมำ
พัฒนำต่อยอดมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมผ้ำไทย / 6. เพือ่สร้ำง
ควำมตระหนกัและกระตุ้นใหเ้กดิ
ภำพลักษณ์ทีม่ีควำมทนัสมัยใหแ้ก่
วงกำรผ้ำไทย / 7. เพือ่สร้ำงรำยได้
ใหเ้กดิแกชุ่มชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที ่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. ประชำชน
มีควำมภำคภมูิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้ทำง
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง / 4. องค์ควำมรู้
แนวโนม้และทศิทำงผ้ำไทยและ
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยด้ำยผ้ำ
ไทยสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภมูิปญัญำผ้ำ
ไทยได้รับกำรต่อยอดแนวคิดทีเ่ปน็
สำกลเพิม่มำกขึ้น / 6. วงกำรผ้ำ
ไทยมีภำพลักษณ์ทีท่นัสมัยยิง่ขึ้น / 
7. ชุมชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย มีรำยได้
เพิม่มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
รวบรวมข้อมูล
แนวโนม้และทศิ
ทำงกำรออกแบบ
เคร่ืองแต่งกำย
ด้วยผ้ำไทยจำก
ชุมชน/กลุ่มทีท่อ
ผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำร 
เพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมผ้ำ
ไทยสู่สำกล

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทสีำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรมเพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยไดของชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. 
เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยงัยนื / 3.
 ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำงวัฒนธรรม
 ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและ
ควำมมั่งค่ัง มั่งคง และยัง่ยนืทัง้ทำง
เศรษฐกจิสังคม และวัฒนธรรม
ใหก้บัชุมชน / 4. เพือ่เปน็กำรต่อ
ยอดจำกกำรรวบรวมข้อมูลองค์
ควำมรู้สู่กำรปฏบิติัได้จริง / 5.เพือ่
เปน็กำรน ำแนวคิดทีเ่ปน็สำกลมำ
พัฒนำต่อยอดมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมผ้ำไทย / 6. เพือ่สร้ำง
ควำมตระหนกัและกระตุ้นใหเ้กดิ
ภำพลักษณ์ทีม่ีควำมทนัสมัยใหแ้ก่
วงกำรผ้ำไทย / 7. เพือ่สร้ำงรำยได้
ใหเ้กดิแกชุ่มชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที ่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น / 2. ประชำชน
มีควำมภำคภมูิใจในเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมทอ้งถิ่น / 3. เกดิ
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน
ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้ทำง
เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง / 4. องค์ควำมรู้
แนวโนม้และทศิทำงผ้ำไทยและ
กำรออกแบบเคร่ืองแต่งกำยด้ำยผ้ำ
ไทยสำมำรถน ำไปใช้ต่อยอดในกำร
ผลิตได้จริง / 5. มรดกภมูิปญัญำผ้ำ
ไทยได้รับกำรต่อยอดแนวคิดทีเ่ปน็
สำกลเพิม่มำกขึ้น / 6. วงกำรผ้ำ
ไทยมีภำพลักษณ์ทีท่นัสมัยยิง่ขึ้น / 
7. ชุมชน/กลุ่มทีท่อผ้ำ และ
ผู้ประกอบกำรด้ำนผ้ำไทย มีรำยได้
เพิม่มำกขึ้น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X15  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

37,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1.  กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ 
1) กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ ใน
เร่ืองกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ควำมสำมำรถของ
มนษุย ์Fulfill 
Development
2) งำนเทศกำล
หนงัสือ LIT  Fest
 โดยมิวเซียมสยำม
 ร่วมกบั 
ส ำนกัพิมพ์ ร้ำน
หนงัสือ และ
เครือข่ำย จัดงำน
กจิกรรมเทศกำล
หนงัสือสนกุ LIT 
Fest
3) จัดกจิกรรม
หอ้งคลังควำมรู้ใน
หวัข้อ “หนงัสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
บำ้นของกนัและ
กนั”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ที ่เพือ่
กจิกรรมทีจ่ัดใน
หอ้งคลังควำมรู้ 
ลักษณะเปน็กำร
ใช้พืน้ทีเ่พือ่กำร
เรียนรู้  Learning
 Space
5) หอ้งคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เปน็ทีป่รึกษำใน
กำรจัดต้ังหอ้งสมุด
วัดบวรนเิวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องทัง้จำก
ภำคีหอ้งสมุด
หลำยแหง่
2.งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุ
จัดแสดง 
1) ด ำเนนิกำรต่อ
อำยกุรมธรรม์
ประกนัภยั
โบรำณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ
2) ด ำเนนิกำร
อนรัุกษ์วัตถุ
พิพิธภณัฑ์จำก
หนว่ยงำน
ภำยนอกทีข่อ
ควำมอนเุครำะห์
3) ด ำเนนิกำร
จัดพิมพ์และ
เผยแพร่จดหมำย
ข่ำวของหอ้งคลัง
โบรำณวัตถุฯ
4) ด ำเนนิ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ข้อมูล เขียน
บทควำม 
ตรวจสอบเนือ้หำ 
รวมถึงกำร
ออกแบบรูปเล่ม 
เพือ่จัดท ำ
จดหมำยข่ำวของ
หอ้งคลังโบรำณ
วัตุฯ
3.งำนวิจัยวัสดุใน
กำรซ่อมแซม
เคร่ืองปัน้ดินเผำ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกลสำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับข้อมูล
 ควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
"เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชมใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเปน็แหล่งบริกำร
ทีม่ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และสังคม รวมไปถึงเปน็พืน้ทีแ่หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่หบ้ริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทีค่รบวงจร 
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์และ
รักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุพิพิธภณัฑ์ 
เพือ่น ำไปใช้ประโยชนใ์หถู้กต้อง
ตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ บริหำร
จัดกำรและพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ สถำบนั
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1.  กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ 
1) กจิกรรมหอ้ง
คลังควำมรู้ ใน
เร่ืองกำรพัฒนำ
ศักยภำพ
ควำมสำมำรถของ
มนษุย ์Fulfill 
Development
2) งำนเทศกำล
หนงัสือ LIT  Fest
 โดยมิวเซียมสยำม
 ร่วมกบั 
ส ำนกัพิมพ์ ร้ำน
หนงัสือ และ
เครือข่ำย จัดงำน
กจิกรรมเทศกำล
หนงัสือสนกุ LIT 
Fest
3) จัดกจิกรรม
หอ้งคลังควำมรู้ใน
หวัข้อ “หนงัสือ
ประวัติศำสตร์ที่
ส่งออกมำจำก
บำ้นของกนัและ
กนั”
4) บริกำรด้ำน
พืน้ที ่เพือ่
กจิกรรมทีจ่ัดใน
หอ้งคลังควำมรู้ 
ลักษณะเปน็กำร
ใช้พืน้ทีเ่พือ่กำร
เรียนรู้  Learning
 Space
5) หอ้งคลังควำมรู้
ได้รับมอบหมำยให้
เปน็ทีป่รึกษำใน
กำรจัดต้ังหอ้งสมุด
วัดบวรนเิวศ และ
ได้มีกำรจัดประชุม
ผู้เกีย่วข้องทัง้จำก
ภำคีหอ้งสมุด
หลำยแหง่
2.งำน
หอ้งปฏบิติักำรเชิง
อนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุ วัตถุ
จัดแสดง 
1) ด ำเนนิกำรต่อ
อำยกุรมธรรม์
ประกนัภยั
โบรำณวัตถุและ
ศิลปวัตถุ
2) ด ำเนนิกำร
อนรัุกษ์วัตถุ
พิพิธภณัฑ์จำก
หนว่ยงำน
ภำยนอกทีข่อ
ควำมอนเุครำะห์
3) ด ำเนนิกำร
จัดพิมพ์และ
เผยแพร่จดหมำย
ข่ำวของหอ้งคลัง
โบรำณวัตถุฯ
4) ด ำเนนิ
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ
ข้อมูล เขียน
บทควำม 
ตรวจสอบเนือ้หำ 
รวมถึงกำร
ออกแบบรูปเล่ม 
เพือ่จัดท ำ
จดหมำยข่ำวของ
หอ้งคลังโบรำณ
วัตุฯ
3.งำนวิจัยวัสดุใน
กำรซ่อมแซม
เคร่ืองปัน้ดินเผำ

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (มิวเซียมสยำม) ใหเ้ปน็
แหล่งเรียนรู้ตำมอัธยำศัยนอก
หอ้งเรียนแนวใหม่ภำยใต้แนวคิด 
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (Discovery 
Museum) รวมถึงกำรเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรทีไ่ด้
มำตรฐำนสำกลสำมำรถรองรับ
ผู้ใช้บริกำรทกุกลุ่ม และสนองตอบ
กำรใช้บริกำรในพืน้ทีต้่นแบบ
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ (มิวเซียม
สยำม) ทีห่ลำกหลำย
2. เพือ่พัฒนำงำนบริกำรด้ำน
พิพิธภณัฑ์ทีส่นบัสนนุใหเ้กดิ
กระบวนกำรเรียนรู้และได้รับข้อมูล
 ควำมรู้ทีเ่ปน็ประโยชนต่์อ
กลุ่มเปำ้หมำย ได้แก ่หอ้งคลัง
ควำมรู้ (หอ้งสมุดเฉพำะทำง
ประวัติศำสตร์สังคม) และ
หอ้งปฏบิติักำรเชิงอนรัุกษ์
โบรำณวัตถ/ุวัตถุจัดแสดง
"เปำ้หมำย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้เข้ำมำใช้บริกำรใน
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ จ ำนวน 
150,000 คน
2. ผลประเมินควำมพึงพอใจ ร้อย
ละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มิวเซียมสยำมเปน็พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ต้นแบบทีส่ำมำรถใหบ้ริกำร
แกผู้่เข้ำชมใหไ้ด้รับควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ทีดี่อยำ่งเทำ่เทยีมกนั
 พร้อมบริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ
และได้มำตรฐำน
2. มิวเซียมสยำมเปน็แหล่งบริกำร
ทีม่ีข้อมูลเฉพำะทำงด้ำน
ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
และสังคม รวมไปถึงเปน็พืน้ทีแ่หล่ง
เรียนรู้สำธำรณะทีใ่หบ้ริกำร
ส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้
ในพิพิธัณฑ์และสอดคล้องกบัวิถี
ชีวิตคนรุ่นใหม่ทีค่รบวงจร 
3. เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
ประชำชนได้รับบริกำรด้ำนควำมรู้
ในกำรดูแลปอ้งกนัเชิงอนรัุกษ์และ
รักษำโบรำณวัตถ/ุวัตถุพิพิธภณัฑ์ 
เพือ่น ำไปใช้ประโยชนใ์หถู้กต้อง
ตำมหลักวิชำกำร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X16  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

38,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
1) กำรจัดสร้ำง
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2) กำรจัดท ำแผน
แม่บทในกำร
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2. กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
1) กจิกรรมควำม
ร่วมมือกบั
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
2) กำรจัดกจิกรรม
ขยำยผลเพือ่เปน็
ต้นแบบ (Node) 
ในภมูิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ให้
ค ำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำน
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย

วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพใหก้บัคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบทีม่ี
คุณภำพและยัง่ยนื
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนของเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กจิกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กบัเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยทีม่ีศักยภำพไม่นอ้ย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทัว่ทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้
ไปสู่ภมูิภำค ทอ้งถิ่นทีม่ีคุณภำพ 
และเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมใหสั้งคมไทยเปน็สังคมแหง่
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพ
และยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
อยำ่งได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน
3. เกดิเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network) ทีร่่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ใหก้บัประชำชนชำวไทยอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และเกดิวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์ใน
สังคมไทย อยำ่งยัง่ยนื



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X17  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

     120,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.1 

โครงการ ขยำย
ผลพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ภมูิภำค
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรจัดท ำ
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
1) กำรจัดสร้ำง
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ภมูิภำค
2) กำรจัดท ำแผน
แม่บทในกำร
พัฒนำต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์
2. กจิกรรม
เผยแพร่องค์
ควำมรู้ต้นแบบ
พิพิธภณัฑ์ กำร
ขยำยผลไปสู่
สำธำรณะและ
บริหำรจัดกำร
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย
1) กจิกรรมควำม
ร่วมมือกบั
ต้นแบบพิพิธภณัฑ์
2) กำรจัดกจิกรรม
ขยำยผลเพือ่เปน็
ต้นแบบ (Node) 
ในภมูิภำค (4 ภำค)
3. กำรติดตำม
ควำมกำ้วหนำ้ให้
ค ำปรึกษำและ
ประเมินผลกำร
ด ำเนนิงำน
พิพิธภณัฑ์เครือข่ำย

วัตถุประสงค์
1. ขยำยผลกำรพัฒนำพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้สู่ภมูิภำค ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ทีม่ีคุณภำพใหก้บัคนใน
สังคมทกุช่วงวัย
2. ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำร
ขยำยผลต้นแบบพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ใหเ้ปน็ระบบทีม่ี
คุณภำพและยัง่ยนื
3. สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
เครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และแหล่ง
เรียนรู้ ต่อยอดควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำ องค์ควำมรู้และกจิกรรม
เผยแพร่องค์ควำมรู้ ภำยใต้กำร
ด ำเนนิงำนของเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์
กำรเรียนรู้ (Discovery Museum 
Network)
เปา้หมาย/ผลผลิต
1. เกดิพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ที่
พัฒนำตำมระบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 1 แหง่
2. เกดิแผนแม่บทในกำรพัฒนำ
พิพิธภณัฑ์ในรูปแบบ Discovery 
Museum จ ำนวน 2 แหง่
3. กจิกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
ต่อยอดองค์ควำมรู้กบัเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมี
พิพิธภณัฑ์และแหล่งเรียนรู้
กลุ่มเปำ้หมำยทีม่ีศักยภำพไม่นอ้ย
กว่ำ 50 แหง่ จำกทัว่ทกุภมูิภำคใน
ประเทศไทย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิต้นแบบพิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้
ไปสู่ภมูิภำค ทอ้งถิ่นทีม่ีคุณภำพ 
และเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะที่
ส่งเสริมใหสั้งคมไทยเปน็สังคมแหง่
กำรเรียนรู้
2. ระบบพัฒนำเครือข่ำย
พิพิธภณัฑ์กำรเรียนรู้ทีม่ีคุณภำพ
และยัง่ยนืตอบสนองต่อ
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
อยำ่งได้มำตรฐำนและมี
ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร
ประชำชน
3. เกดิเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์กำร
เรียนรู้ (Discovery Museum 
Network) ทีร่่วมสร้ำงมำตรฐำนใน
กำรเปน็แหล่งเรียนรู้สำธำรณะ
ใหก้บัประชำชนชำวไทยอยำ่งมี
ประสิทธิภำพ และเกดิวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์ใน
สังคมไทย อยำ่งยัง่ยนื

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X18  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

28,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่กอ่สร้ำง และจัดต้ังศูนยก์ำร
เรียนรู้ “OKMD 21” ทีเ่หมำะสม
กบับริบทของประเทศไทยในเชิง
กำยภำพของ กำรใช้พืน้ที ่และ
รูปแบบองค์ควำมรู้
2. เพือ่จัดต้ังและพัฒนำ “ศูนยก์ำร
เรียนรู้ OKMD 21” ซ่ึงมีควำม
เหมำะสมกบับริบทของประเทศไทย
 ทัง้ใช้เชิงกำยภำพของกำรใช้พืน้ที ่
และเปน็ทีร่วบรวมและคัดสรรค์
องค์ควำมรู้ทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่
21 โดยมีแนวทำงและรูปแบบกำร
บริหำรจัดกำร โมเดลธุรกจิ กำร
จัดแบง่พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร และ
หมวดหมู่องค์ควำมรู้ของศูนยก์ำร
เรียนรู้
3. เพือ่ใหป้ระชำชนสำมำรถเข้ำถึง
องค์ควำมรู้และสำมำรถพัฒนำ
ทกัษะทีจ่ ำเปน็ในศตวรรษที ่21 
จำกแหล่งควำมรู้ทีเ่ชื่อมโยงจำกใน
ประเทศและต่ำงประเทศ พร้อมทัง้
สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้ไปใช้ให้
เกดิประโยชนอ์ยำ่งมีรูปธรรม
4) เพือ่พัฒนำใหเ้ปน็ศูนยก์ลำงของ
องค์ควำมรู้ (Knowledge Hub) 
แหง่อนำคต แหล่งรวมภมูิปญัญำ
ด้ังเดิม และควำมเปน็มำของกำร
กำรพัฒนำประเทศ (Thai 
Civilization) และต่อยอดองค์
ควำมรู้หลำกหลำยสำขำเพือ่กระตุ้น
ใหเ้กดิกำรพัฒนำศักยภำพ และ
ทกัษะของประชำชนทกุช่วงวัยใน
กำรประกอบอำชีพ 
5) เพือ่ส่งเสริมคนไทยใหม้ีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ ในกำรขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ
ใหก้ำ้วไปข้ำงหนำ้โดยใหป้ระชำชน
ทกุช่วงวัยสำมำรถเรียนรู้ตลอดชีวิต
 และค้นพบศักยภำพของตนเองได้ 
6) เปน็ศูนยก์ลำงทีเ่ชื่อมโยงกบั
หนว่ยงำนเครือข่ำยเพือ่พัฒนำองค์
ควำมรู้ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมกบัประชำชนในทกุช่วงวัย
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิควำมคุ้มค่ำของโครงกำร
จำกรำยได้ทีเ่ปน็ตัวเงินและ
ค่ำใช้จ่ำยทีป่ระหยดัได้ ประมำณ
กำรวงเงินรวมปลีะ 700 ล้ำนบำท
2. กำรสร้ำงพืน้ทีสี่เขียวและ
สภำพแวดล้อมทีดี่ ส ำหรับ
ประชำชน ชุมชน ทีอ่ยูบ่ริเวณ
โดยรอบ
3. สร้ำงผลกระทบเชิงบวกทีส่ ำคัญ
ส ำหรับประเทศไทยหลำยประกำร 
อำท ิกำรเปน็ New Tourist 
Destination โดยเปน็ Landmark
 แหง่ใหม่ของนกัทอ่งเทีย่วชำวไทย
และต่ำงประเทศ, กำรขับเคล่ือน
นโยบำยของรัฐบำล, ต้นแบบของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงของอำคำร
ประวัติศำสตร์ ส่ิงแวดล้อมและ
ธรรมชำติโดยรอบ และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่

โครงการ 
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ของประเทศ
ภำยในบริเวณ
สวนปำ่ "เบญจกติิ"
 (งบผูกพัน 
600,000,000)
กิจกรรมการ
ด าเนินงาน
1. พัฒนำและ
ปรับปรุงอำคำร
เดิมของโรงงำน
ยำสูบเพือ่เปน็
แหล่งเรียนรู้แหง่
ใหม่ ภำยใน
บริเวณสวนปำ่
“เบญจกติิ”  ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ ซ่ึง
กรมธนำรักษ์ 
กระทรวงกำรคลัง
 และกองทพับกมี
ควำมร่วมมือกนั
ในกำรร่วม
ด ำเนนิกำรสร้ำง 
สวนปำ่ “เบญจกิ
ติ” ใหเ้ปน็
สวนสำธำรณะ
ขนำดใหญ่ใจกลำง
กรุงเทพฯ และ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
ต่ำงๆ ภำยในสวน
ฯ ใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ 
ส ำหรับให้
ประชำชนมำใช้
บริกำร ใช้
ประโยชนใ์น
กจิกรรมทีเ่ปน็
ประโยชนด้์ำน
ต่ำงๆ ในป ี2565 
ภำยหลังกำร
กอ่สร้ำงแล้วเสร็จ
ตำมนโยบำยของ
รัฐบำลในกำร
พัฒนำ
สวนสำธำรณะที่
ส ำคัญของ
กรุงเทพมหำนคร
เพือ่เปน็กำรเฉลิม
พระเกยีรติ 
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกต์ิิ 
พระบรมรำชินนีำถ
 พระบรมรำช
ชนนพีันปหีลวง ซ่ึง
 สบร. จะร่วมมือ
พัฒนำพืน้ทีส่่วน
หนึง่ในบริเวณ 
สวนเบญจกติิ ให้
เปน็ศูนยก์ำร
เรียนรู้แหง่ชำติ 
หรือแหล่งเรียนรู้
ของประเทศ
2. จัดกจิกรรมให้
เด็ก เยำวชน ครู 
อำจำรย ์เข้ำมำใช้
บริกำรกำรเรียนรู้
ในศูนยก์ำรเรียนรู้
แหง่ชำติ เพือ่ให้
เกดิกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กบั
หลักสูตรกำรศึกษำ
ในระบบ เช่น กำร
จัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน 
กำรอบรมเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
เข้ำสู่ตลำดแรงงำน
ใหก้บั นสิิต
นกัศึกษำ
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X19  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

35,995,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 

เพือ่พัฒนำแหล่งเรียนรู้รูปแบบ
หอ้งสมุดออนไลนร์ะดับชำติทีเ่ปน็
ช่องทำงในกำรขยำยโอกำสกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ทีท่นัสมัยให้
ประชำชนทกุกลุ่มได้ครอบคลุมทัว่
ประเทศ โดยผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
นอกเหนอืจำกแพลตฟอร์มที่
ใหบ้ริกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพทีจ่ะ
เปน็โครงสร้ำงสำธำรณูปโภค
พืน้ฐำนทำงปญัญำทีจ่ะเปน็กำร
พัฒนำระบบนเิวศกำรเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประเทศแล้ว ประชำชนจะ
ได้น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ด้รับน ำไปใช้
พัฒนำตนเองและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบเชื่อมต่อฐำนข้อมูล 
(Data Management System) จะ
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลควำมรู้ต่ำงๆ 
จำกทัว่โลก และองค์กรเด่นๆ ใน
ประเทศ ครอบคลุมองค์ควำมรู้
หลำกหลำยศำสตร์ทกุแขนง 
เพือ่ใหป้ระชำชนทกุเพศทกุวัย 
สำมำรถเรียนรู้อยำ่งไร้ขีดจ ำกดั
2. จัดท ำระบบวิเครำะหข์้อมูลกำร
ใช้งำน (Intelligent System และ
Search Engine) จะวิเครำะห์
ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และ
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้น
ข้อมูล ได้อยำ่งรวดเร็วเพือ่น ำไป
พัฒนำองค์ควำมรู้และระบบกำร
เรียนรู้รูปแบบใหม่ใหท้นัต่อ
สถำนกำรณ์ มีประสิทธิภำพ และ
เปน็ประโยชนต่์อผู้ใช้บริกำรได้
อยำ่งสูงสุด
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จ ำนวนผู้ใช้งำนทีค่ำดหวัง (คน/ป)ี
กลุ่มเปำ้หมำยสำมำรถเข้ำถึงองค์
ควำมรู้ เพือ่กำรเรียนรู้ และกำร
ประกอบอำชีพ รวมถึงสำมำรถ
พัฒนำทกัษะกำรเรียนรู้ จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 8,000,000 คน/คร้ัง
2. ชุดควำมรู้ (Digital contents)/
 หลักสูตรกำรเรียนรู้ออนไลน ์ใน
รูปแบบต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม ไม่นอ้ย
กว่ำ 2,070 ขิ้น
ผลลัพธ์
ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ

โครงการ พัฒนำ
แพลตฟอร์มกำร
เรียนรู้สำธำรณะ
รูปแบบใหม่ของ
ประเทศ 
(Knowledge 
Portal)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรปรับปรุง 
ระบบหอ้งสมุด 
ระบบ e-learning,
 ระบบ e-books 
ใหส้ำมำรถ
เชื่อมโยง
แลกเปล่ียนข้อมูล
กบัหนว่ยงำน
เครือข่ำย
2. กำรปรับปรุง
ระบบ AI search 
และ customer 
intelligence ให้
มีควำมสำมำรถ
มำกขึ้น
3. ประสำนควำม
ร่วมมือกบั
หนว่ยงำน
เครือข่ำยเพือ่
สังเครำะหอ์งค์
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ 
เช่น ส ำนกังำน
คณะกรรมกำร
ส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
(สกสว.)/สสว.ฯลฯ
4. พัฒนำชุด
ควำมรู้ 
(Contents) /
หลักสูตรกำรเรียน
ออนไลนร์ะยะส้ัน
และระยะยำวใน
รูปแบบต่ำงๆ ที่
เหมำะสมพัฒนำ
ชุดควำมรู้
1) คลิปวิดีโอ เปน็
เนือ้หำหลักในกำร
เผยแพร่จ ำนวนไม่
นอ้ยกว่ำ 50 ชิ้น
2) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบดิจิทลัคอน
เทนต์/e-books 
2000 ชิ้น
3) องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบ online 
course 20 
หลักสูตร
4) อินโฟกรำฟิก 
และบทควำม
ออนไลน ์ส ำหรับ
กำรจัดท ำ Digital
 Marketing 
จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ
 200 ชิ้น
5. กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้
6. กำรประเมินผล
กำรรับรู้ กำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ 
จำกกำรใช้บริกำร
แหล่งเรียนรู้
สำธำรณะออนไลน์
เพือ่ปรับปรุง
คุณภำพกำร
ใหบ้ริกำรต่อไป

โครงการ พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนนิกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. จัดท ำ
ข้อก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะ
ของระบบบริกำร
เอกสำรจดหมำย
เหตุเพือ่ประชำชน
2. พัฒนำระบบ
จัดท ำคัดเลือก
ทรัพยำกร
สำรสนเทศ และ
จัดท ำบญัชีข้อมูล
ทรัพยำกร
ด ำเนนิกำรแปลง
ข้อมูลทรัพยำกร
สำรสนเทศเปน็
ดิจิทลั
3. จัดท ำน ำเข้ำ
ข้อมูล และกำร
เผยแพร่และ
ใหบ้ริกำรข้อมูล
4. ประชำสัมพันธ์
เพือ่ใหป้ระชำชน
เข้ำถึงข้อมูล

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X20  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

33,680,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS1.2 โครงการ พัฒนำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรแปลงและ
อนรัุกษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๑) ใน
ส ำนกัหอสมุด
แหง่ชำติ, ๒) ใน
หอสมุดแหง่ชำติ
ส่วนภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
1) หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2) ระบบ 
e-service, 
3) ระบบดิจิทลั, 
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรโดยใช้
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด ครบถ้วน 
2. เพือ่พัฒนำศักยภำพกำร
ใหบ้ริกำรข้อมูลมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปำกร 
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ ใหอ้ยูใ่น
รูปแบบของหอจดหมำยเหตุดิจิทลั
3. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกรทรัพยำกรสำรสนเทศใน
หอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ สำมำรถ
เข้ำถึงประชำชนได้ในทกุระดับ 
รวมถึง ชุมชนชำยขอบ และ ผู้มี
ควำมบกพร่องประเภทต่ำง ๆ
4. เพือ่อนรัุกษ์  จัดเกบ็  
แหล่งข้อมูลขนำดใหญ่  ทีส่ำมำรถ
อ้ำงอิงข้อมูลประวัติศำสตร์ชำติไทย
  วัฒนธรรม ประเพณี  สังคม  ที่
สำมำรถเชื่อถือได้  ทัง้ยงัเปน็
ประโยชนใ์นกำรค้นคว้ำ วิเครำะห ์ 
วิจัย  ในทกุแขนงวิชำ 
5. เพือ่ใหม้ีระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศฐำนข้อมูลหลักของชำติ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม และระบบ
สืบค้นเพือ่กำรบริกำรประชำชนทีม่ี
เครือข่ำยเชื่อมโยงทัว่ประเทศ
เปา้หมาย
ผลผลิต
1. จัดท ำพัฒนำระบบใหบ้ริกำร
เอกสำรจดหมำยเหตุ ด้วยระบบ
ดิจิทลั
2. ด ำเนนิกำรแปลงข้อมูล 
ทรัพยำกรข้อมูลบญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศันข์องหอจดหมำยเหตุแหง่ชำติ 
เปน็ดิจิทลัและน ำเข้ำเอกสำร
จดหมำยเหตุของส ำนกัหอจดหมำย
เหตุแหง่ชำติ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลลัพธ์
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดหมำยเหตุ
ดิจิทลัทีเ่ปน็ประโยชนต่์อกำรศึกษำ
 กำรพัฒนำ และเปน็มรดก
วัฒนธรรมสำมำรถน ำไป สร้ำงสรรค์
 ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำในเชิงกำร
พัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม 
กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่งทัว่ถึงและ
เทำ่เทยีมกนั และสำมำรถจัดเกบ็
รักษำต้นฉบบัคงอยูต่ำมสภำพเดิม
และมีอำยยุนืยำวได้รับกำรอนรัุกษ์
อยำ่งถูกต้อง
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำติ เอกสำร
จดหมำยเหตุ บญัชีเอกสำร ฟิล์ม
กระจก ฟิล์มเนกำทฟี แผนที ่
ภำพถ่ำย เสียง โสตทศัน ์และวีดี
ทศัน ์ได้รับกำรแปลงเปน็ดิจิทลั
น ำเข้ำสู่ระบบเพือ่ใหบ้ริกำร 
สำมำรถจัดเกบ็ทรัพยำกรต้นฉบบั
ได้อยำ่งถูกต้องตำมหลักวิชำกำร
อนรัุกษ์ และ สถำนทีใ่หบ้ริกำร
สำรสนเทศจดหมำยเหตุ แก่
ประชำชน สำมำรถค้นหำและ
เข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว 
ครอบคลุมกำรใหบ้ริกำรประชำชน
ได้ทกุทีข่องประเทศ สำมำรถ
ใหบ้ริกำรแกป่ระชำชนได้อยำ่งมี
ประสิทธิภำพ เข้ำถึงได้ทกุที ่ทกุ
เวลำ เพือ่กำรศึกษำ ค้นคว้ำได้
อยำ่งสะดวก รวดเร็ว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
บริกำรหอ้งสมุด
ดิจิทลั หอสมุด
แหง่ชำติ
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรแปลงและ
อนรัุกษ์ทรัพยำกร
สำรสนเทศ
๑) ใน
ส ำนกัหอสมุด
แหง่ชำติ, ๒) ใน
หอสมุดแหง่ชำติ
ส่วนภมูิภำค
2. กำรบ ำรุงรักษำ
1) หอ้งสมุด
อัตโนมัติ, 
2) ระบบ 
e-service, 
3) ระบบดิจิทลั, 
4) ข้อมูลขนำดใหญ่

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X21  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

5,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำต่อยอดโครงกำร
หอ้งสมุดดิจิทลัในงบประมำณป ี
2560 ใหม้ีควำมต่อเนือ่งและ
ครบถ้วนสมบรูณ์
2. เพือ่ปรับปรุงกำรบริกำรของ
หอสมุดแหง่ชำติใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ของหอ้งสมุดดิจิทลัทีป่ระชำชน
ทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงและใช้บริกำร
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว และทนัสมัย
3. เพือ่สร้ำงสรรค์ ต่อยอด เพิม่
คุณค่ำใหก้บัมรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติ
4. เพือ่อนรัุกษ์และสงวนรักษำ
ข้อมูลทีเ่ปน็มรดกภมูิปญัญำของ
ชำติทีอ่ยูใ่นหอสมุดแหง่ชำติใหค้ง
อยูอ่ยำ่งยัง่ยนื
5. เพือ่พัฒนำหอสมุดแหง่ชำติให้
เปน็แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยทีท่นัสมัย
ของประชำชนในชำติ
6. เพือ่พัฒนำพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำร
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั รวมถึง
ส่ือประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติใหท้นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
7. เพือ่ลดควำมเหล่ือมล้ ำในกำร
เข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ของประชำชนในชำติ
เปา้หมาย 
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่ปน็
เอกสำรต้นฉบบัของหอสมุด
แหง่ชำติ ได้แก ่หนงัสือหำยำก 
หนงัสือพิมพ์เกำ่ สมุดไทย แถบ
บนัทกึเสียง วีดิทศัน ์ภำพถ่ำย 
ได้รับกำรแปลงใหอ้ยูใ่นรูปแบบ
ดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัส ำหรับกำร
จัดเกบ็ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลั
ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึงได้อยำ่ง
สะดวก ทกุที ่ทกุเวลำ
3. พืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลัรวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์มีควำมทนัสมัย 
ประชำชนทกุคนไม่จ ำกดัเพศ อำย ุ
และวุฒิกำรศึกษำ รวมถึงคนพิกำร
สำมำรถสืบค้น เข้ำถึง และใช้
ประโยชนไ์ด้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว
ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ
1. ทรัพยำกรสำรสนเทศทีเ่อกสำร
ต้นฉบบัของหอสมุดแหง่ชำติ ได้แก่
 หนงัสือหำยำก หนงัสือพิมพ์เกำ่ 
สมุดไทย แถบบนัทกึเสียง วีดิทศัน ์
ภำพถ่ำยของหอสมุดแหง่ชำติได้รับ
กำรแปลงอยูใ่นรูปแบบดิจิทลั
2. มีหอ้งสมุดดิจิทลัทีจ่ัดเกบ็
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีม่ี
คุณค่ำ ทีส่ำมำรถค้นหำและเข้ำถึง
ได้อยำ่งสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุม
กำรใหบ้ริกำรประชำชนได้ทกุที่
ของประเทศ
3. มีพืน้ทีก่ำรใหบ้ริกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศดิจิทลั รวมถึงส่ือ
ประชำสัมพันธ์ภำยในหอสมุด
แหง่ชำติทีท่นัสมัย สำมำรถเข้ำถึง
และใช้บริกำรได้อยำ่งสะดวกและ
รวดเร็ว
4. ประชำชนในชำติสำมำรถน ำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศดิจิทลัทีเ่ปน็
มรดกภมูิปญัญำของชำติไป
สร้ำงสรรค์ ต่อยอด และเพิม่คุณค่ำ
ในเชิงกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ 
สังคม กำรศึกษำ ฯลฯ ได้อยำ่ง
ทัว่ถึงและเทำ่เทยีมกนั
5. ทรัพยำกรสำรสนเทศต้นฉบบั
ของหอสมุดแหง่ชำติคงอยูต่ำม
สภำพเดิมและมีอำยยุนืยำว

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ
และกำรแสวงหำควำมรู้ และมีส่วน
ร่วมตำมควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น
และสอดคล้องกบับริบทของ
จังหวัดพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
2. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภเูกต็ ให้
สอดรับกบักำรได้รับเลือกใหเ้ข้ำ
เปน็สมำชิกเครือข่ำยระดับโลกว่ำ
ด้วยเมืองแหง่กำรเรียนรู้ของ
ยเูนสโก (UNESCO GNLC)
เปา้หมาย
1. ประชำชนเกดิพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนงัสือ
2. เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูกต็ทีจ่ะ
มีกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งยัง่ยนื
ภำยหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
เกดิกำรมีส่วนร่วมอยำ่งกว้ำงขวำง 
เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทีจ่ะท ำงำนร่วมกนัต่อไป
อยำ่งยัง่ยนื เกดิอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงัมีPhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ทีจ่ะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนอืไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว กฬีำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือ
รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ 
และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนบัสนนุกำร
จัดกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด 
กำรจัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกจิกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูกต็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนบริหำรและพัฒนำ
องค์ควำมรู้ 
(องค์กำรมหำชน)

BR1302X22  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

13,300,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

วัตถุประสงค์
1. รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนในระดับ
เมืองหรือจังหวัด ใหป้ระชำชนเกดิ
ควำมต่ืนตัวและตระหนกัถึง
ควำมส ำคัญของกำรอ่ำนหนงัสือ
และกำรแสวงหำควำมรู้ และมีส่วน
ร่วมตำมควำมต้องกำรของทอ้งถิ่น
และสอดคล้องกบับริบทของ
จังหวัดพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
2. สนบัสนนุกจิกรรมส่งเสริมกำร
เรียนรู้ของเทศบำลนครภเูกต็ ให้
สอดรับกบักำรได้รับเลือกใหเ้ข้ำ
เปน็สมำชิกเครือข่ำยระดับโลกว่ำ
ด้วยเมืองแหง่กำรเรียนรู้ของ
ยเูนสโก (UNESCO GNLC)
เปา้หมาย
1. ประชำชนเกดิพฤติกรรมกำรอ่ำน
 ตระหนกัถึงควำมส ำคัญของกำร
อ่ำนและเล็งเหน็คุณค่ำของหนงัสือ
2. เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ในจังหวัดภเูกต็ทีจ่ะ
มีกำรท ำงำนร่วมกนัอยำ่งยัง่ยนื
ภำยหลังส้ินสุดกจิกรรม
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
เกดิกำรมีส่วนร่วมอยำ่งกว้ำงขวำง 
เกดิเครือข่ำยส่งเสริมกำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้ทีจ่ะท ำงำนร่วมกนัต่อไป
อยำ่งยัง่ยนื เกดิอัตลักษณ์ใหม่ของ
จังหวัดทีไ่ม่ได้มีแต่เพียงกำรแข่งขัน
วิ่งนำนำชำติ Phuket Marathon
แต่ยงัมีPhuket Readathon ซ่ึง
เปน็เอกลักษณ์ทีจ่ะช่วยส่งเสริม
งำนด้ำนกำรศึกษำ 
นอกเหนอืไปจำกจุดเด่นด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่ว กฬีำ และวัฒนธรรมของ
จังหวัด

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile)
กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้กจิกรรม
และชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่“Muse
 Mobile” ตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด ผ่ำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หนว่ยงำนใน
จังหวัด และทอ้งถิ่น
ในพืน้ที ่3 จังหวัด
 ภำคตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปดิเวทกีจิกรรมและพืน้ที่
แหง่กำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัยได้ทัง้สำระและควำม
เพลิดเพลินสู่ภมูิภำคอันเปน็กำร
ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ใหก้บั
โรงเรียน เด็กและเยำวชนทีอ่ยูต่ำม
ภมูิภำค
2. เพือ่บม่เพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนใหเ้ปน็ผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นสัิยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมใหเ้ข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนกัรักในทอ้งถิ่นของตนอันจะ
น ำไปเปน็พืน้ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ัง่ยนืในสังคมแหง่กำร
เรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
 ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ที่
เปา้หมาย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่3 แหง่ / 2.
  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่รวมไม่นอ้ยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.  นทิรรศกำรเคล่ือนที ่และเกดิ
ควำมสนใจทีจ่ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
 /  2.  ประชำชนในภมูิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้งถิ่นของ
ตนเองและภมูิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3.  เกดิควำม
ร่วมมือกบัเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหนว่ยงำน
ในภมูิภำคในกำรส่งต่อแนวคิด 
Discovery Museum"

โครงการ 
สร้ำงสรรค์เมือง
แหง่กำรอ่ำนและ
กำรเรียนรู้
กิจกรรม
1. จัดท ำส่ือ
รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์ 
และกำร
สร้ำงสรรค์
บรรยำกำศเมือง
2. สนบัสนนุกำร
จัดกจิกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้
 กำรจัดเวที
สำธำรณะเพือ่
พูดคุยแลกเปล่ียน
ระดมควำมคิด 
กำรจัดกจิกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน
3. จัดกจิกรรม
อ่ำนมำรำธอน ณ 
เมืองภเูกต็



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

สถำบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ BR1302X23 โครงการ ส่งเสริม
เด็กไทยเล่นดนตรี
ไทยคนละ 1 ชิ้น
กิจกรรม
ส่งเสริมเด็กไทย
เล่นดนตรีคนละ 1
 ชิ้น

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

6,200,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1 

โครงการ มิวเซียม
ติดล้อและ
รวบรวมข้อมูล
ประวัติศำสตร์
ทอ้งถิ่น (Muse 
Mobile)
กิจกรรม
กำรเผยแพร่องค์
ควำมรู้กจิกรรม
และชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่“Muse
 Mobile” ตำม
ระยะเวลำที่
ก ำหนด ผ่ำนควำม
ร่วมมือระหว่ำง
หนว่ยงำนใน
จังหวัด และทอ้งถิ่น
ในพืน้ที ่3 จังหวัด
 ภำคตะวันออก

วัตถุประสงค์
1. เพือ่เปดิเวทกีจิกรรมและพืน้ที่
แหง่กำรเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่
ทนัสมัยได้ทัง้สำระและควำม
เพลิดเพลินสู่ภมูิภำคอันเปน็กำร
ขยำยโอกำสกำรเรียนรู้ใหก้บั
โรงเรียน เด็กและเยำวชนทีอ่ยูต่ำม
ภมูิภำค
2. เพือ่บม่เพำะคนไทยโดยเฉพำะ
เด็กและเยำวชนใหเ้ปน็ผู้ใฝ่รู้สร้ำง
นสัิยกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ส่งเสริมใหเ้ข้ำใจประวัติศำสตร์และ
ตระหนกัรักในทอ้งถิ่นของตนอันจะ
น ำไปเปน็พืน้ฐำนในกำรสร้ำง
อนำคตทีย่ัง่ยนืในสังคมแหง่กำร
เรียนรู้
3. เพือ่เผยแพร่องค์ควำมรู้ใน
รูปแบบของ Discovery Museum
 ร่วมกบัพิพิธภณัฑ์เครือข่ำยแหล่ง
เรียนรู้ในพืน้ที่
เปา้หมาย/ผลผลิต
1.  มีกำรน ำเสนอองค์ควำมรู้และ
กระบวนกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ผ่ำน
ชุดนทิรรศกำรเคล่ือนที ่3 แหง่ / 2.
  จ ำนวนผู้เข้ำใช้บริกำรและเข้ำ
ร่วมกจิกรรมผ่ำนชุดนทิรรศกำร
เคล่ือนที ่รวมไม่นอ้ยกว่ำ 60,000 
คน  / 3.  ผลประเมินควำมพึง
พอใจ ร้อยละ 85
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1.  นทิรรศกำรเคล่ือนที ่และเกดิ
ควำมสนใจทีจ่ะต่อยอดโดย
กำรศึกษำหำควำมรู้ผ่ำนพิพิธภณัฑ์
 /  2.  ประชำชนในภมูิภำคมีควำม
เข้ำใจในประวัติศำสตร์ทอ้งถิ่นของ
ตนเองและภมูิภำคอื่นๆ ของ
ประเทศไทย / 3.  เกดิควำม
ร่วมมือกบัเครือข่ำยพิพิธภณัฑ์และ
แหล่งเรียนรู้ต่ำงๆ และหนว่ยงำน
ในภมูิภำคในกำรส่งต่อแนวคิด 
Discovery Museum"

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ใหเ้ด็กและเยำวชน สำมำรถ
เล่นดนตรีไทยได้ อยำ่งนอ้ยคนละ 1
 ชิ้น
2. เพือ่ตอบสนองนโยบำยภำครัฐ 
ในกำรส่งเสริมใหเ้ด็กและเยำวชนรัก
ในศิลปวัฒนธรรมไทยและทอ้งถิ่น
เปา้หมาย
1. เด็กและเยำวชน ผู้สนใจ ทีเ่ข้ำ
รับกำรอบรม สำมำรถเล่นดนตรี
ไทยและดนตรีพืน้บำ้นได้  2. เด็ก
และเยำวชน ผู้สนใจ มีทศันคติทีดี่
ต่อดนตรีไทยและดนตรีพืน้บำ้น 
ผลทีค่าดว่าจะเกิด
เด็กและเยำวชนทีเ่ข้ำรับกำรอบรม 
สำมำรถเล่นดนตรีไทยและดนตรี
พืน้บำ้นได้
ดชันีชีว้ัดความส าเร็จ
เด็กและเยำวชนผู้สนใจทีอ่ยู่
โรงเรียนใกล้เคียงสถำนศึกษำใน
สังกดั จ ำนวน 14 แหง่ จ ำนวน 
1,680 คน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมศิลปำกร BR1302X24  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.2 โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
การด าเนินการ : 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ประชำชนผ่ำน
เทคโนโลย ีAR 
Code QR Code,
 Virtual Reality 
และ 3D 
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ  
 จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบระบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality จ ำนวน 25 แหล่ง
โบรำณสถำน ทัว่ประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด
 ครบถ้วน สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปา้หมาย:  
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3. ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4. สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ระบบข้อมูล
เทคโนโลยดิีจิทลั 
ด้ำนศำสนำ ศิลปะ
 และวัฒนธรรม
การด าเนินการ : 
กำรพัฒนำระบบ
บริหำรข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
เพือ่ประชำชนผ่ำน
เทคโนโลย ีAR 
Code QR Code,
 Virtual Reality 
และ 3D 
กิจกรรม
1. จัดเตรียมข้อมูล
 จัดท ำบญัชี จัดท ำ
รำยกำรแหล่ง
มรดกวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ
2. จัดท ำ
ค ำอธิบำยข้อมูล
ภำษำไทย/
ภำษำอังกฤษ 
หรือภำษำอื่นๆ 
และจัดท ำกำร
จ ำแนกข้อมูลใน
รูปแบบทีก่ ำหนด
3. จัดท ำข้อมูล AR
 Code และ 
Virtual Reality
4. งำนแสกนข้อมูล
 3D โบรำณวัตถุ  
 จัดท ำเปน็สำมมิติ
5. งำนพัฒนำ
ระบบแสดงผล 3D
 ในรูปแบบ 
แพลตฟอร์มของ
ทะเบยีนแหล่ง
มรดก
ศิลปวัฒนธรรม 
โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ทีท่นัสมัย
6. งำนเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ชุด
ข้อมูล

วัตถุประสงค์
1. จัดท ำระบบระบบกำรเผยแพร่
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วย AR Code และ
 Virtual Reality จ ำนวน 25 แหล่ง
โบรำณสถำน ทัว่ประเทศ
2. ปรับปรุงและเพิม่ประสิทธิภำพ
กำรใหบ้ริกำรโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ใหต้อบสนองควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บริกำรใหม้ำกทีสุ่ด
 ครบถ้วน สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
3. พัฒนำเปน็แหล่งส่งเสริมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตทีท่นัสมัยของคน
ในชำติ
4. เพือ่ใหร้ะบบงำนบริกำรกรม
ศิลปำกร สำมำรถเข้ำถึงประชำชน
ได้ในทกุระดับ รวมถึง ชุมชนชำย
ขอบ และ ผู้มีควำมบกพร่อง
ประเภทต่ำง ๆ
5. เพือ่สนบัสนนุ ส่งเสริม 
กำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของ
หนว่ยงำนของรัฐและเอกชน 
นกัวิชำกำร นกัศึกษำ นกัเรียน 
นกัวิจัย ส่ือมวลชน และประชำชน
เปา้หมาย:  
ผลผลิต: 
1. จัดท ำข้+E67อมูลแหล่งเรียนรู้
มรดกศิลปวัฒนธรรมด้วย AR 
Code และ Virtual Reality 
2. จัดท ำข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมด้วยภำษำ 
ต่ำงประเทศ เช่น อังกฤษ ฯลฯ 
เปน็ต้
3. ใหบ้ริกำรข้อมูลแหล่งเรียน
มรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่ำน
เครือข่ำยข้อมูลของกรมศิลปำกร
ด้วย AR Code และ Virtual 
Reality 
4. ประชำชนทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้มรดก
ศิลปวัฒนธรรมได้โดยง่ำย สะดวก
ผลลัพ
1. กรมศิลปำกรจัดท ำข้อมูล
โบรำณวัตถุ แหล่งเรียนรู้ในพิพิธ
ภณัพสถำนแหง่ชำติ เพือ่ใหบ้ริกำร
ในรูปแบบ AR/QR Code และ 
virtual Reality สร้ำงแรงจูงใจใน
กำรศึกษำข้อมูลมรดกวัฒนธรรม
ของชำติในรูปแบบทีท่นัสมัยได้
2. ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และสร้ำงควำมตระหนกั 
อนรัุกษ์ หวงแหน และคงไว้ซ่ึง
มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติใหค้ง
อยูสื่บไป
3. ประชำชนสำมำรถน ำข้อมูล
มรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อยอด 
สร้ำงสรรค์และขยำยองค์ควำมรู้ 
ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำนเศรษฐกจิ 
ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิรำยได้ 
และควำมมั่นคง
4. สร้ำงควำมตระหนกั อนรัุกษ์ 
หวงแหน และคงไว้ซ่ึงมรดกทำง
วัฒนธรรมของชำติใหค้งอยูสื่บไป
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
แหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรเผยแพร่ และถ่ำยทอด
ควำมรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
เทคโนโลยสีำรสนเทศสมัยใหม่ 
สำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และประชำชนสำมำรถน ำ
ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม ไปต่อ
ยอด สร้ำงสรรค์และขยำยองค์
ควำมรู้ ทัง้ทำงด้ำนวิชำกำร ด้ำน
เศรษฐกจิ ได้หลำกหลำย กอ่ใหเ้กดิ
รำยได้ และควำมมั่นคง และสร้ำง
ควำมตระหนกั อนรัุกษ์ หวงแหน 
และคงไว้ซ่ึงมรดกทำงวัฒนธรรม
ของชำติใหค้งอยูสื่บไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X25  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

76,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำม
รอยศำสตร์
พระรำชำ เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื (บวร 
On Tour) ของ
ชุมชนคุณธรรม
นอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของ
เศรษฐกจิพอเพียง
 ขับเคล่ือนด้วย
พลังบวร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X26  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

21,866,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำศักยภำพชุมชน
คุณธรรมฯ ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ ด้วยกำรน ำทนุ
ทำงวัฒนธรรมและข้อมูลองค์
ควำมรู้ทำงวัฒนธรรม มำพัฒนำต่อ
ยอดใหเ้กดิคุณค่ำและมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ / 2. เพือ่ใหชุ้มชน
คุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู
เศรษฐกจิของชุมชนภำยหลังจำก
วิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID -
 19) ได้ผ่ำนพ้นไป
3. เพือ่ใหเ้กดิกำรบรูณำกำรกำร
ด ำเนนิงำนของหนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง และผู้น ำพลังบวร ในกำร
พัฒนำชุมชนใหเ้กดิควำมเข้มแข็ง
อยำ่งยัง่ยนื / 4. เพือ่ใหเ้กดิชุมชน
คุณธรรมฯ บวร On Tour ทีม่ีควำม
เข้มแข็งในทกุมิติ พร้อมเปน็
ต้นแบบควำมส ำเร็จและขยำยผล
ไปสู่ชุมชนอื่นๆ / 5. เพือ่ให้
ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรมเปน็เจ้ำ
บำ้นทีดี่ และได้รับกำรพัฒนำด้ำน
อำชีพ มีรำยได้เพิม่ขึ้น
กิจกรรม
1. กจิกรรมพัฒนำศักยภำพผู้น ำ
พลังบวร เพือ่เสริมสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื ภำยใต้แนวคิด 
“บวร On Tour”
1) จัดกจิกรรมอบรมผู้น ำพลังบวร 
เพือ่พัฒนำศักยภำพด้ำนกำร
ทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม กำรเปน็
เจ้ำบำ้นทีดี่ ด้วยมิติทำงวัฒนธรรม
2. กจิกรรมพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมตำมรอยศำสตร์พระรำชำ
 เพือ่ชุมชนเข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
(บวร On Tour)
1) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้ด้ำน
วัฒนธรรมเพือ่ใช้ในกำรพัฒนำต่อ
ยอด  2) กำรคิดค้น หรือพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรมของชุมชน
คุณธรรมฯ 3) พัฒนำเส้นทำง และ
กจิกรรมกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งเปน็
ระบบ และมีมำตรฐำน   4) พัฒนำ
ภำพลักษณ์ และตรำสัญลักษณ์ที่
ส่ือถึงควำมโดดเด่น และอัตลักษณ์
ของชุมชน 5) พัฒนำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ และช่องทำง
กำรตลำดของผลิตภณัฑ์ทำง
วัฒนธรรม
เชงิปริมาณ
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร จ ำนวน 
1,000 ชุมชน ทัว่ประเทศ ได้รับ
กำรพัฒนำต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมในด้ำนต่ำงๆ
2. ผู้น ำพลังบวร ในชุมชนคุณธรรม
ฯ ได้รับกำรพัฒนำใหม้ีศักยภำพ
ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว เชิงวัฒนธรรม
ในทกุมิติ จ ำนวน 3,000 คน ทัว่
ประเทศ
เชงิคุณภาพ 
1. ชุมชนคุณธรรมนอ้มน ำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
ขับเคล่ือนด้วยพลังบวร ได้รับกำร
ฟืน้ฟูเศรษฐกจิของชุมชนภำย
หลังจำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) / 2. ผู้น ำพลังบวร ใน
ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรพัฒนำ
ใหม้ีศักยภำพด้ำนกำรทอ่งเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมในทกุมิติ สำมำรถ
บริหำรจัดกำรกำรทอ่งเทีย่วชุมชน
ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีควำม
ยัง่ยนื / 3. ประชำชนในชุมชน
คุณธรรมฯ เปน็เจ้ำบำ้นทีดี่ และ
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนอำชีพ มีรำยได้
เพิม่ขึ้น / 4. ทนุทำงวัฒนธรรมที่
เปน็ทัง้ภมูิสังคม ภมูิปญัญำ และ
ภมูิทำงวัฒนธรรมของทอ้งถิ่นได้รับ
ต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำ และมูลค่ำ
อยำ่งสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำง
เศรษฐกจิชุมชนได้อยำ่งเข้มแข็ง
และยัง่ยนื
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ชุมชนคุณธรรมฯ ได้รับกำรฟืน้ฟู 
เยยีวยำ ทำงเศรษฐกจิ ภำยหลัง
จำกวิกฤติกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ได้ผ่ำนพ้นไป โดยใช้
ทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคมภมูิปญัญำและภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่นมำต่อยอดให้
เกดิคุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่ง
สร้ำงสรรค์ สร้ำงเศรษฐกจิชุมชน
เข้มแข็งอยำ่งยัง่ยนื 
2. ชุมชนคุณธรรมฯ มีผลิตภณัฑ์
ทำงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมที่
ได้รับกำรพัฒนำต่อยอด มีกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วชุมชนทีเ่ปน็ระบบ 
และมีมำตรฐำน สำมำรถสร้ำง
อำชีพ สร้ำงรำยได้ใหก้บัชุมชน 
3. ประชำชนในชุมชนคุณธรรมฯ มี
ควำมรัก ควำมภมูิใจและมีควำม
เปน็เปน็เจ้ำของชุมชนจำกกำร
ใช้ฐำนข้อมูล และองค์ควำมรู้ทำง
วัฒนธรรมมำสร้ำงควำมมั่นคง
ทำงด้ำนอำชีพ รำยได้ และท ำใหม้ี
ควำมเปน็อยูท่ีดี่ขึ้น
4. เศรษฐกจิชุมชนเข้มแข็ง สร้ำง
คุณค่ำ และมูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์ 
จำกทนุทำงวัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิ
สังคม ภมูิปญัญำ และภมูิทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น
5. ชุมชนคุณธรรมฯ เปน็ต้นแบบให้
ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษำเรียนรู้ทนุทำง
วัฒนธรรมทีเ่ปน็ทัง้ภมูิสังคมภมูิ
ปญัญำและภมูิทำงวัฒนธรรมของ
ทอ้งถิ่นมำต่อยอดใหเ้กดิคุณค่ำและ
มูลค่ำอยำ่งสร้ำงสรรค์

โครงการ 
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรส ำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ที ่7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรเพือ่
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ทำง
เศรษฐกจิ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
150 ชุมชนในพืน้ที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำร
จ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.c
om
6. กจิกรรมกำร
ออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำ
ระดับชำติ จ ำนวน
 5 คร้ัง
7. จัดท ำหนงัสือ
หรือส่ือส่ิงพิมพ์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนใน
ทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำค
จ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่
วำงแผนและ
ติดตำมงำน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและเพิม่ศักยภำพ
ของชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกำร
อบรมพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
ออกแบบ กำรผลิต เพือ่เพิม่คุณค่ำ
และมูลค่ำของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชยใ์น
ระดับสำกล
2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิกำรน ำเอำทนุ
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสำมำรถต่อยอดกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น 
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้ำงภำพลักษณ์ทีดี่ในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย   ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอยำ่ง
แพร่หลำยทัง้ในและต่ำงประเทศ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่รำยได้ 
3) เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนชำวไทยเกดิควำม
ตระหนกั เหน็คุณค่ำและมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
2. สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
ของไทยได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ
ต่อยอด เพิม่ช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดสู่เวทโีลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
วัฒนธรรมมีรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำรด้ำน
วัฒนธรรมเพิม่มำกขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำมรดก
ทำงวัฒนธรรมมำเปน็แรงบนัดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ เกดิ
ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรประกอบกำร
5. เกดิกำรน ำเอำเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของชุมชน มำสร้ำงสรรค์
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย และ
สำมำรถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชนทัว่ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรส ำรวจ
ข้อมูลชุมชน ใน
พืน้ที ่7 จังหวัด
2. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรเพือ่
พัฒนำต่อยอด
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
เพือ่สร้ำง
มูลค่ำเพิม่ทำง
เศรษฐกจิ
3. กำรพัฒนำต่อ
ยอดผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
150 ชุมชนในพืน้ที่
 77 จังหวัด
3. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
4. กำรอบรมเชิง
ปฏบิติักำรส่งเสริม
กำรจ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยทัง้
ออนไลนแ์ละ
ออฟไลน์
5. กจิกรรม
ประชำสัมพันธ์
ส่งเสริมกำร
จ ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทยบน
เว็บไซต์ 
www.cpotshop.c
om
6. กจิกรรมกำร
ออกร้ำนในงำน
แสดงสินค้ำ
ระดับชำติ จ ำนวน
 5 คร้ัง
7. จัดท ำหนงัสือ
หรือส่ือส่ิงพิมพ์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
8. ผลิตส่ือวีดิทศัน์
ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย
ของชุมชนใน
ทอ้งถิ่น 4 ภมูิภำค
จ ำนวน 8 ตอน
9. ประชุมเพือ่
วำงแผนและ
ติดตำมงำน

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและเพิม่ศักยภำพ
ของชุมชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ด้วยกำร
อบรมพัฒนำทกัษะด้ำนกำร
ออกแบบ กำรผลิต เพือ่เพิม่คุณค่ำ
และมูลค่ำของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนที่
สำมำรถแข่งขันได้ในเชิงพำณิชยใ์น
ระดับสำกล
2. เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิกำรน ำเอำทนุ
ทำงวัฒนธรรมของชุมชน มำ
สร้ำงสรรค์เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย และสำมำรถต่อยอดกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น 
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติในคง
อยูสื่บต่อไป   
5. เพือ่สร้ำงภำพลักษณ์ทีดี่ในกำร
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย   ใหเ้ปน็ทีรู้่จักอยำ่ง
แพร่หลำยทัง้ในและต่ำงประเทศ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
1) ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมของชุมชน
ได้รับกำรพัฒนำ
2) เพิม่รำยได้ 
3) เพิม่กำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพ
4) มีคลังข้อมูลและองค์ควำมรู้ของ
ผลิตภณัฑ์ทำงวัฒนธรรม เพือ่กำร
พัฒนำต่อยอด
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ประชำชนชำวไทยเกดิควำม
ตระหนกั เหน็คุณค่ำและมูลค่ำของ
สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
2. สินค้ำและบริกำรด้ำนวัฒนธรรม
ของไทยได้รับกำรส่งเสริม พัฒนำ
ต่อยอด เพิม่ช่องทำงและโอกำส
ทำงกำรตลำดสู่เวทโีลก
3. ชุมชนและผู้ประกอบกำรด้ำน
วัฒนธรรมมีรำยได้จำกกำร
จ ำหนำ่ยสินค้ำและบริกำรด้ำน
วัฒนธรรมเพิม่มำกขึ้น
4. ชุมชนและผู้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรน ำมรดก
ทำงวัฒนธรรมมำเปน็แรงบนัดำลใจ
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลิตภณัฑ์ เกดิ
ทำงเลือกใหม่ ๆ ในกำรประกอบกำร
5. เกดิกำรน ำเอำเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของชุมชน มำสร้ำงสรรค์
เปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย และ
สำมำรถต่อยอดส่งเสริมกจิกรรม
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชนทัว่ประเทศ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X27  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

205,800,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
ขับเคล่ือน
ยทุธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศันเ์พือ่
เพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรร่วมผลิต
ภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และ
ควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/
เร่ือง
2. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเปน็เสมือน
เคร่ืองมือซอฟทพ์ำวเวอร์ (Soft 
Power) ในกำรสร้ำงอิทธิพลต่อ
ควำมคิดของประชำชนไทยได้
ภำคภมูิในควำมเปน็ไทย มีคุณธรรม
 จริยธรรม สร้ำงพลังบวกสร้ำง
ควำมรัก ควำมสำมัคคี หลอมรวม
จิตใจของประชำชนใหเ้ปน็หนึง่
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดีทศันไ์ทยใหเ้ปน็
ระบบและก ำหนดทศิทำง เพือ่กำร
ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ใหก้บั
ธุรกจิบนัเทงิหรือกำรทอ่งเทีย่ว
3. เพือ่สร้ำงโอกำสใหท้กุภำคส่วน
ได้ร่วมมือกนัในกำรท ำนบุ ำรุงสืบ
สำนศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำง
มรดกภมูิปญัญำของชำติ รวมถึง
กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บั
เยำวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ และสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิใหก้บัประเทศอยำ่งยัง่ยนื 
โดยเนน้ใหป้ระชำชน มีควำม
สมบรูณ์พูนสุขและภำคภมูิใจ
5. เพือ่ใหบ้คุลำกรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศันไ์ทยผลิตผลงำนทีม่ี
คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล 
6. เพือ่เปน็ช่องทำงในกำรเผยแพร่
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
7. เพือ่เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนส่ือ
คอนเทนทสู่์สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และท ำใหป้ระชำชน
ต่ืนตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ขึ้น
เชงิปริมาณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์อยำ่งนอ้ย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชงิคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศันช์ำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศันท์ีม่ี
คุณภำพ มีเนือ้หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศันข์องไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำง
ทัง้ระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์และธุรกจิต่อเนือ่ง 
สำมำรถจ ำหนำ่ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิม่มูลค่ำทำงธุรกจิ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย และ
เปน็กำรยกระดับขีเควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิม่มำก
ขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงำนภำพยนตร์และ
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมรัก
ชำติ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
 หรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ีคุณค่ำ
ต่อส่วนรวมทีเ่หมำะสมกบั
กลุ่มเปำ้หมำยแต่ละช่วงวัย ได้
อยำ่งมีประสิทธิผลอยำ่งต่อเนือ่ง
อยำ่งนอ้ย 10 โครงกำร ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
ขับเคล่ือน
ยทุธศำสตร์กำร
ส่งเสริมภำพยนตร์
และวีดิทศันเ์พือ่
เพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิโดยใช้
มิติทำงวัฒนธรรม
และซอฟทพ์ำว
เวอร์ (Soft 
Power)
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กำรร่วมผลิต
ภำพยนตร์ หรือ 
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวิถีชีวิต มี
เอกลักษณ์และ
ควำมสง่ำงำมของ
วัฒนธรรมไทย 
ส่งเสริมกำรกำร
ทอ่งเทีย่ว กำรใช้
สินค้ำและบริกำร
ไทย 10 โครงกำร/
เร่ือง
2. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำรฯ

วัตถุประสงค์ 
1. เพือ่ใช้วัฒนธรรมเปน็เสมือน
เคร่ืองมือซอฟทพ์ำวเวอร์ (Soft 
Power) ในกำรสร้ำงอิทธิพลต่อ
ควำมคิดของประชำชนไทยได้
ภำคภมูิในควำมเปน็ไทย มีคุณธรรม
 จริยธรรม สร้ำงพลังบวกสร้ำง
ควำมรัก ควำมสำมัคคี หลอมรวม
จิตใจของประชำชนใหเ้ปน็หนึง่
เดียวกนั
2. เพือ่ส่งเสริมอุตสำหกรรม
ภำพยนตร์และวีดีทศันไ์ทยใหเ้ปน็
ระบบและก ำหนดทศิทำง เพือ่กำร
ต่อยอดไปสู่กำรสร้ำงรำยได้ใหก้บั
ธุรกจิบนัเทงิหรือกำรทอ่งเทีย่ว
3. เพือ่สร้ำงโอกำสใหท้กุภำคส่วน
ได้ร่วมมือกนัในกำรท ำนบุ ำรุงสืบ
สำนศิลปะและวัฒนธรรม สร้ำง
มรดกภมูิปญัญำของชำติ รวมถึง
กำรสร้ำงแรงบนัดำลใจใหก้บั
เยำวชนรุ่นต่อไป
4. เพือ่ส่งเสริมกำรสร้ำงงำน สร้ำง
อำชีพ และสร้ำงมูลค่ำทำง
เศรษฐกจิใหก้บัประเทศอยำ่งยัง่ยนื 
โดยเนน้ใหป้ระชำชน มีควำม
สมบรูณ์พูนสุขและภำคภมูิใจ
5. เพือ่ใหบ้คุลำกรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศันไ์ทยผลิตผลงำนทีม่ี
คุณค่ำ มีคุณภำพในกำรผลิตและ
สร้ำงสรรค์ทีไ่ด้มำตรฐำนในระดับ
สำกล 
6. เพือ่เปน็ช่องทำงในกำรเผยแพร่
สินค้ำทำงศิลปวัฒนธรรมของชำติ
7. เพือ่เผยแพร่ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
ภำพลักษณ์ดีงำมของไทยผ่ำนส่ือ
คอนเทนทสู่์สำยตำมชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำติ และท ำใหป้ระชำชน
ต่ืนตัวต่องำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ยิง่ขึ้น
เชงิปริมาณ  ได้ผลงำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์อยำ่งนอ้ย 10 
โครงกำร ภำยในระยะเวลำ 1 ปี
เชงิคุณภาพ
1. ผู้ชมภำพยนตร์และวีดิทศันช์ำว
ไทยและต่ำงประเทศ ได้มีโอกำส
ชมภำพยนตร์และวีดิทศันท์ีม่ี
คุณภำพ มีเนือ้หำส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมไทยทีม่ีมำตรฐำน
ระดับสำกล
2. มีกำรผลิตภำพยนตร์และวีดิ
ทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
กำรส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำม
รักชำติหรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ี
คุณค่ำต่อส่วนรวม
3. ภำพยนต์และวีดิทศันข์องไทย
ได้รับกำรเผยแพร่อยำ่งกว้ำงขวำง
ทัง้ระดับประเทศ ระดับภมูิภำค
และระดับสำกล
4. ผู้ประกอบกำรด้ำนภำพยนตร์
และวีดิทศัน ์และธุรกจิต่อเนือ่ง 
สำมำรถจ ำหนำ่ยในประเทศและ
ต่ำงประเทศได้มำกขึ้น เปน็กำร
เพิม่มูลค่ำทำงธุรกจิ ขยำยตลำด
ภำพยนตร์และวีดิทศันไ์ทย และ
เปน็กำรยกระดับขีเควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันในระดับโลกเพิม่มำก
ขึ้น
ผลผลิต ได้ผลงำนภำพยนตร์และ
วีดิทศันท์ีม่ีเนือ้หำสอดแทรกด้ำน
วัฒนธรรม ด้ำนกำรทอ่งเทีย่ว ด้ำน
ส่งเสริมควำมสำมัคคีและควำมรัก
ชำติ เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม
 หรือภมูิปญัญำทอ้งถิ่นทีม่ีคุณค่ำ
ต่อส่วนรวมทีเ่หมำะสมกบั
กลุ่มเปำ้หมำยแต่ละช่วงวัย ได้
อยำ่งมีประสิทธิผลอยำ่งต่อเนือ่ง
อยำ่งนอ้ย 10 โครงกำร ภำยใน
ระยะเวลำ 1 ปี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X28  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้บัผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
ยกระดับ 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย 
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand : 
CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
2. จัดอบรมให้
ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยง
ขยำยตลำดและ
เพิม่ช่องทำง
กำรตลำด 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ 
อยำ่งนอ้ยสินค้ำละ
 1 ค ำขอ

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนำและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT) 
2. เพิม่ศักยภำพของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย ด้วยกำรอบรมพัฒนำทกัษะ
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต เพือ่
คุณค่ำและมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ทีส่ำมำรถแข่งขันได้ใน
เชิงพำณิชยใ์นระดับสำกล
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ใหเ้ปน็ที่
รู้จักอยำ่งแพร่หลำยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรตลำดทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ีอยู่
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
ของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ทอ่งทีย่ว) ชุมชน ใหม้ีมูลค่ำเพิม่ 
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทนุ
ชุมชน ทนุวัฒนธรรม และทนุ
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
เชงิปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนกึค่ำนยิมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกดิกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมของชำติอันเปน็
เอกอัตลักษณ์ทีไ่ม่มีวันหมดใหเ้ปน็
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2. สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหสิ้นค้ำและ
บริกำรชุมชนอันสอดรับกบั
สภำวะกำรณ์ทำงกำรตลำดมหภำค
ยัง่ยนืทีมุ่่งเนน้กำรบริโภคในประเทศ
3. น ำมรดกทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนทรัพยสิ์นทำงปญัญำ เกดิ
ควำมมั่นคงยัง่ยนืทำงวัฒนธรรม
และภำคสินค้ำและบริกำร
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
กอ่ควำมมั่นคงสู่ควำมยัง่ยนืของ
ประเทศ
5. กระตุ้นและสร้ำงกำรตระหนกั
เรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมทกุภำค
ส่วนในกำรน ำทนุทำงวัฒธรรมของ
ชำติมำใช้สร้ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกจิและกำรกนิดีอยูดี่ของคน
ในชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ ส่งเสริม
กำรพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
CPOTและ
ยกระดับต่อยอด
ทำงกำรตลำด
ใหก้บัผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย (CCPOT)
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
ยกระดับ 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมชุมชน
ไทย 
(Community 
Cultural 
Product of 
Thailand : 
CCPOT) ระดับโท
เปน็ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
2. จัดอบรมให้
ควำมรู้ โดย
วิทยำกรผู้มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรม
3. กำรเชื่อมโยง
ขยำยตลำดและ
เพิม่ช่องทำง
กำรตลำด 
ผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย 
(Cultural 
Product of 
Thailand : CPOT)
4. ประชำสัมพันธ์
ภำพลักษณ์
ผลิตภณัฑ์
5. จัดท ำค ำขอรับ
ควำมคุ้มครอง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ ใหแ้ก่
ผู้ประกอบกำรที่
ได้รับคัดเลือกให้
พัฒนำสินค้ำ 
อยำ่งนอ้ยสินค้ำละ
 1 ค ำขอ

วัตถุประสงค์
1 เพือ่พัฒนำและยกระดับ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย 
(Community Cultural Product
 of Thailand (CCPOT) ระดับโท 
ใหเ้ปน็ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย 
(Cultural Product of Thailand :
 CPOT) 
2. เพิม่ศักยภำพของชุมชนและ
ผู้ประกอบกำรผลิตภณัฑ์วัฒนธรรม
ไทย ด้วยกำรอบรมพัฒนำทกัษะ
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต เพือ่
คุณค่ำและมูลค่ำของผลิตภณัฑ์
วัฒนธรรมไทย มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ทีส่ำมำรถแข่งขันได้ใน
เชิงพำณิชยใ์นระดับสำกล
3. เพือ่ใหชุ้มชนและผู้ประกอบกำร
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย สำมำรถ
สร้ำงรำยได้ใหก้บัทอ้งถิ่นน ำไปสู่
กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัประเทศ
4. เพือ่กระตุ้นใหชุ้มชนเกดิจิตส ำนกึ
ในกำรอนรัุกษ์ หวงแหนในมรดก
ทำงศิลปวัฒนธรรมในทอ้งถิ่น
ร่วมกนัอนรัุกษ์ สืบสำน ต่อยอด
งำนศิลปวัฒนธรรมของชำติสืบต่อไป
5. เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ใหเ้ปน็ที่
รู้จักอยำ่งแพร่หลำยทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ
6. เพือ่เพิม่ช่องทำงกำรตลำดทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ ของ
ผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมไทย ทีม่ีอยู่
เดิมและจำกกำรพัฒนำยกระดับ
ของผลิตภณัฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย
7. พัฒนำต่อยอดสินค้ำและบริกำร
(ทอ่งทีย่ว) ชุมชน ใหม้ีมูลค่ำเพิม่ 
จำกควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสำนทนุ
ชุมชน ทนุวัฒนธรรม และทนุ
ทรัพยสิ์นทำงปญัญำ
เปา้หมาย / ผลผลิต : 
เชงิปริมาณ
1.ประชำชนทัว่ประเทศ รวม 7,600
 รำย      มีส่วนได้เสียในโครงกำร
2.ผู้ประกอบกำรทัว่ประเทศ รวม 
76 รำย เข้ำร่วมโครงกำร
เชิงคุณภำพ (ระบเุปน็ข้อ ๆ)
1.ปลูกจิตสำนกึค่ำนยิมวัฒนธรรม
ไทย       จำกรำกฐำนสู่สังคม
ประเทศ 
2.สร้ำงคุณค่ำวัฒนธรรมไทยที่
แข็งแกร่ง        สู่ภมูิภำคโลก 
3.เกดิกำรมีส่วนร่วมของชุมชนโดย 
ธรรมชำติด้วยองค์ร่วมทำง
วัฒนธรรม 
4.สร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรน ำ
ต้นทนุ วัฒนธรรมไทยมำ
สร้ำงสรรค์พัฒนำ ประเทศ
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรต่อยอดทนุทำง
วัฒนธรรมของชำติอันเปน็
เอกอัตลักษณ์ทีไ่ม่มีวันหมดใหเ้ปน็
เศรษฐกจิวัฒนธรรมสร้ำงสรรค์
2. สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหสิ้นค้ำและ
บริกำรชุมชนอันสอดรับกบั
สภำวะกำรณ์ทำงกำรตลำดมหภำค
ยัง่ยนืทีมุ่่งเนน้กำรบริโภคในประเทศ
3. น ำมรดกทำงวัฒนธรรมเข้ำสู่
กระบวนทรัพยสิ์นทำงปญัญำ เกดิ
ควำมมั่นคงยัง่ยนืทำงวัฒนธรรม
และภำคสินค้ำและบริกำร
วัฒนธรรมของไทย
4. สร้ำงเศรษฐกจิชุมชนใหเ้ข้มแข็ง
กอ่ควำมมั่นคงสู่ควำมยัง่ยนืของ
ประเทศ
5. กระตุ้นและสร้ำงกำรตระหนกั
เรียนรู้และกำรมีส่วนร่วมทกุภำค
ส่วนในกำรน ำทนุทำงวัฒธรรมของ
ชำติมำใช้สร้ำงควำมเจริญทำง
เศรษฐกจิและกำรกนิดีอยูดี่ของคน
ในชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X29  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

50,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กจิกรรมลง
ส ำรวจพืน้ที่
เปำ้หมำย 10 
จังหวัด
2. กจิกรรมกำร
บรรยำย Value 
Creation + 
Story-Telling 
และรับสมัคร
ผู้ประกอบกำรที่
สนใจ
3. กจิกรรมกำรให้
ค ำปรึกษำ Value
 Creation เพือ่
พัฒนำธุรกจิ
4. กจิกรรมกำร
จัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 
สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ัฒนำอยำ่ง
กำ้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
เปา้หมาย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรทีไ่ด้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม) 
ผลลัพธ์ 
1. เกดิกำรสร้ำงกระบวนกำรสร้ำง
มูลค่ำและคุณค่ำ (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้ำและบริกำร
ทอ้งถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบ-
กระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เร่ืองรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
คุณค่ำ  ซ่ึงเปน็โมเดลกำรพัฒนำที่
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ 
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
 สินค้ำทอ้งถิ่นไทยใหเ้ทยีบเคียงกบั
สินค้ำทอ้งถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำใหพ้ัฒนำอยำ่งกำ้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเร่ืองรำว (Story-Telling)
 และกำรส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X30  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

60,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป

โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำสินค้ำไทย 
(Value Creation)
 จำก
ฐำนเศรษฐกจิ
ทอ้งถิ่น
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. กจิกรรมลง
ส ำรวจพืน้ที่
เปำ้หมำย 10 
จังหวัด
2. กจิกรรมกำร
บรรยำย Value 
Creation + 
Story-Telling 
และรับสมัคร
ผู้ประกอบกำรที่
สนใจ
3. กจิกรรมกำรให้
ค ำปรึกษำ Value
 Creation เพือ่
พัฒนำธุรกจิ
4. กจิกรรมกำร
จัดท ำองค์ควำมรู้
และน ำเสนอ 40 
สินค้ำ/บริกำร 
(อำหำร หตัถกรรม)

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ยกระดับและปรับ
กระบวนกำรผลิตสินค้ำและบริกำร
ของกลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นใหพ้ัฒนำอยำ่ง
กำ้วกระโดด 
2. เพือ่ส่งเสริมใหก้ลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่น สำมำรถ
พัฒนำและต่อยอดสินค้ำและ
บริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่สินค้ำและ
บริกำร ด้วยกำรสร้ำงเสริมถ่ำยทอด
เร่ืองรำว (Story-Telling) และกำร
ส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
เปา้หมาย
ผลผลิต 
1. จ ำนวนกลุ่มวิสำหกจิชุมชน 
และ/หรือ กลุ่มผู้ประกอบกำร / 2.
 จ ำนวนสินค้ำ หรือ บริกำรทีไ่ด้รับ
กำรยกระดับ /3.E-Catalogue 
รวบรวม 40 ผลงำน (อำหำร 
หตัถกรรม) 
ผลลัพธ์ 
1. เกดิกำรสร้ำงกระบวนกำรสร้ำง
มูลค่ำและคุณค่ำ (Value 
Creation) ใหแ้กสิ่นค้ำและบริกำร
ทอ้งถิ่นไทยในมิติวัตถุดิบ-
กระบวนกำรผลิต-กระบวนกำร
ออกแบบ-กระบวนกำรสร้ำง
มำตรฐำน-กระบวนกำรสร้ำง
เร่ืองรำว-กระบวนกำรส่งมอบ
คุณค่ำ  ซ่ึงเปน็โมเดลกำรพัฒนำที่
ใช้ศำสตร์นวัตกรรม ศำสตร์วัสดุ 
ศำสตร์กำรออกแบบ ศำสตร์
กำรตลำด ตลอดหว่งโซ่
กระบวนกำรผลิต
2. ส่งเสริมภำพลักษณ์ (Branding)
 สินค้ำทอ้งถิ่นไทยใหเ้ทยีบเคียงกบั
สินค้ำทอ้งถิ่นของต่ำงประเทศ เช่น
 ญี่ปุน่ เกำหลี ไต้หวัน
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. สินค้ำและบริกำรของกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ยกระดับและปรับกระบวนกำรผลิต
สินค้ำใหพ้ัฒนำอยำ่งกำ้วกระโดด 
2. กลุ่มผู้ประกอบกำรอำหำรและ
หตัถกรรมในทอ้งถิ่นได้รับกำร
ส่งเสริม พัฒนำ และต่อยอดสินค้ำ
และบริกำรใหเ้ติบโตได้ในอนำคต 
3. สินค้ำและบริกำรได้รับกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ด้วยกำรสร้ำงเสริม
ถ่ำยทอดเร่ืองรำว (Story-Telling)
 และกำรส่ือสำรแบรนด์ทีเ่ปน็สำกล
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ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
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กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนส่งเสริมเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ (องค์กำรมหำชน)

BR1302X31  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

25,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงกำรพัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต

โครงกำรพัฒนำ
และส่งเสริมยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Creative District)
กิจกรรม
1. ฟืน้ฟูควำม
เชื่อมั่นและ
ส่งเสริมสุขภำวะ
พืน้ทีส่ร้ำงสรรค์ 
(Place making)
๑) โครงกำรฟืน้ฟู
ควำมเชื่อมั่นใน
และพัฒนำกำร
สัญจรในพืน้ที่
สำธำรณะ
๒) โครงกำรฟืน้ฟู
และพัฒนำพืน้ที่
สร้ำงสรรค์และ
นนัทนำกำรของ
ชุมชน
3) จัดท ำ
เฟอร์นเิจอร์
สำธำรณะเพือ่ใช้
ประโยชนใ์นชุมชน
 (Community 
Furniture)
2. บม่เพำะธุรกจิ
สร้ำงสรรค์  
(Business)
๑) กจิกรรม
พัฒนำศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร
ในชุมชน (Made 
in)
2) กจิกรรมพัฒนำ
ฐำนข้อมูลธุรกจิ
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
จ ำนวน 4 พืน้ที่
3) กจิกรรม
ส่งเสริมเครือข่ำย
นกัสร้ำงสรรค์ใน
พืน้ทีชุ่มชน 
(Creative 
Ecology)
3. ส่งเสริมชุมชน
และอัตลักษณ์ยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
(Branding) 
๑) กจิกรรม
ส่งเสริมอัตลักษณ์
ของยำ่นและชุมชน
 (Creative Tour)
2) กจิกรรมสร้ำง
เนือ้หำและ
ส่งเสริมธุรกจิยำ่น
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์
4. ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิและ
กระตุ้นบรรยำกำศ
สร้ำงสรรค์ 
(Activity)
๑) กำรส ำรวจและ
วิจัย รวมถึงกำร
ก ำหนดแนวคิด ธีม
 และรูปแบบ
ประจ ำปขีอง
เทศกำลฯ
2) ด ำเนนิกำร
พัฒนำรูปแบบ
กจิกรรม โดยกำร
น ำเนือ้หำและ
รูปแบบมำลง
รำยละเอียดของ
กำรจัดเตรียมกำร
ส ำหรับวันจัดงำน 
(Pre-production)
3) บริหำรจัดกำร
และท ำงำน
เทศกำลตำม
แผนกำรทีก่ ำหนด
4) ประสำนงำน
ควำมร่วมมือกบั
เครือข่ำยพันธมิตร
และผู้สนบัสนนุ 
ประกอบด้วย 
หนว่ยงำนรัฐ ธุรกจิ
เอกชน สถำนบนั
กำรศึกษำ 
ส่ือมวลชน เพือ่
กำรจัดเทศกำลฯ
5. ขับเคล่ือนและ
ขยำยผลยำ่น
ต้นแบบใน
กรุงเทพมหำนคร 
ภำยใต้เครือข่ำย
เมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำร
ยเูนสโก/เพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ตำมแนวทำงกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำเมือง/ยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ใหเ้ปน็ต้นแบบของกำร
สร้ำงยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ของ
ประเทศ ทีก่ระตุ้นเศรษฐกจิ สร้ำง
งำนและรำยได้ และส่งเสริมพืน้ที่
ทอ่งเทีย่วระยะยำว โดยสอดคล้อง
กบับริบทสถำนกำรณ์ปจัจุบนั และ
มำตรกำรด้ำนสุขภำวะของเมือง
2. เพือ่ส่งเสริมกำรกระตุ้นกำรสร้ำง
ธุรกจิในยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ 
สร้ำงควำมเชื่อมั่น รวมทัง้สร้ำงกำร
รับรู้ และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน์
 และเข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ 
3. เพือ่สร้ำงโอกำสในกำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้ แลกเปล่ียน
ประสบกำรณ์ กำรเข้ำถึงและ
น ำมำใช้ประโยชนจ์ำกผลงำนกำร
ออกแบบของนกัออกแบบ และ
นกัศึกษำ ทำงด้ำนเศรษฐกจิ ด้ำน
กำรออกแบบ ด้ำนธุรกจิสร้ำงสรรค์
 ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสังคม ด้ำน
เทคนคิ น ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำน
ต่ำง ๆ ทัง้ภำครัฐ และเอกชน
4. เพือ่เปน็เคร่ืองมือในกำรส่งเสริม
กำรกระตุ้นกำรสร้ำงธุรกจิในยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ รวมทัง้สร้ำง
กำรรับรู้ สร้ำงกำรจดจ ำในรูปแบบ
กำรจัดงำนเทศกำลประจ ำเมือง 
และดึงดูดใหค้นเหน็ประโยชน ์และ
เข้ำมำใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์ เปน็
กำรแสดงศักยภำพของเมือง
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1.พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
ต้นแบบ 
2. ฐำนข้อมูลธุรกจิยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ 
3. กจิกรรมพัฒนำและกระตุ้นยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ด้วยงำน
เทศกำล (Creative Festival) 
4. ยำ่นสร้ำงสรรค์ได้รับกำรขยำยผล
 ภำยใต้เครือข่ำยเมืองสร้ำงสรรค์
ขององค์กำรยเูนสโก 
5. สร้ำงมูลค่ำทำงเศรษฐกจิไม่นอ้ย
กว่ำ (จำกกจิกรรมเทศกำล
ควำมคิดสร้ำงสรรค์กรุงเทพฯ)ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต้นแบบ ทีเ่ปน็ยำ่นที่
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและควำมหวังสู่
อนำคตทีดี่ขึ้น เปน็พืน้ทีข่องโอกำส
ทำงธุรกจิและควำมเคล่ือนไหว
กจิกรรมสร้ำงสรรค์รูปแบบใหม่ๆ  
ผ่ำนกำรส่งเสริมธุรกจิด้ังเดิม ธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ และกำรเพิม่รำยได้
หมุนเวียนของคนในชุมชน  
ส่งเสริมกำรลงทนุในพืน้ทีแ่ละ
พัฒนำสถำนทีท่อ่งเทีย่วใหม่ ฟืน้ฟู
พืน้ทีเ่ดิมใหเ้ตรียมพร้อมรับมือกบั
สถำนกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงของ
สังคม ทีจ่ะส่งผลใหเ้ปน็ยำ่นเปน็ที่
รู้จักและดึงดูดควำมสนใจ ใน
ศักยภำพของกำรเปน็พืน้ทีพ่ร้อม
ปรับตัวและเติบโตจำกโอกำสใหม่   
2. กระตุ้นและส่งเสริมกำรใช้งำน
พืน้ทีส่ำธำรณะ เชื่อมต่อกำรสัญจร
บนเส้นทำงรองในตรอกซอกซอยกบั
เส้นทำงหลัก ผ่ำนพืน้ทีแ่ละ
กจิกรรมสร้ำงสรรค์ อันน ำไปสู่
โอกำสและรำยได้เพิม่ขึ้นของคนใน
ชุมชน ปฏสัิมพันธ์ของคนในและ
ต่ำงพืน้ที ่เปน็พืน้ทีแ่หง่กำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอยำ่งแทจ้ริง 
3. นกัออกแบบผู้เข้ำร่วมโครงกำร
สำมำรถน ำประสบกำรณ์ แนวคิด 
กำรพัฒนำทกัษะทีไ่ด้รับระหว่ำง
กำรใช้พืน้ทีย่ำ่นสร้ำงสรรค์เปน็
พืน้ทีอ่อกแบบ ผลิต และขำย ไป
ประยกุต์ต่อยอดเปน็ธุรกจิได้
4. ผู้เข้ำร่วมกจิกรรมสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ต่อยอด
ควำมคิดไปประยกุต์ สร้ำงมูลค่ำทัง้
ต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยใช้
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำร
ออกแบบ มีเอกลักษณ์และ
สำมำรถน ำไปพัฒนำคุณภำพชีวิต
และพัฒนำธุรกจิได้
5. แสดงถึงศักยภำพและควำม
พร้อมด้ำนกำรออกแบบและธุรกจิ
สร้ำงสรรค์ของประเทศไทย  และ
ส่งเสริมภำพลักษณ์ของในกำรกำ้ว
สู่กำรจัดงำนแสดงผลงำนด้ำนกำร
ออกแบบระดับโลก ทัง้ในพืน้ทีจ่ริง
และบนพืน้ทีดิ่จิทลั
6. เกดิเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำน
กำรออกแบบและธุรกจิของนกั
ออกแบบ ผู้ประกอบกำรธุรกจิ 
บคุลำกรสร้ำงสรรค์และภำคี
เครือข่ำยทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำใจและร่วมมือกนัสู่
กำรเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
7. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำฟืน้ฟูเมือง ผ่ำนกำร
จัดท ำกจิกรรมกำรพัฒนำเมือง
สร้ำงสรรค์ และกำรประชำสัมพันธ์
จำกช่องทำงต่ำงๆ 
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. ผู้ประกอบกำร นกัออกแบบ ใน
พืน้ทีย่ำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์มี
ควำมเคล่ือนไหวต่ืนตัวเร่ือง
ศักยภำพของพืน้ทีแ่ละรับทรำบถึง
ควำมเปล่ียนแปลงของพืน้ที่
หลังจำกกำรเข้ำมำของส ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
2. นกัออกแบบ ผู้ประกอบกำร 
และหนว่ยงำนต่ำงๆ ทัง้ในพืน้ที ่
และนอกพืน้ที ่ได้รับแรงบนัดำลใจ
และควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรพัฒนำ
ยำ่นเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์ กำรต่อ
ยอดสินทรัพย ์ทนุวัฒนธรรม 
เร่ืองรำวเอกลักษณ์ของพืน้ทีด้่วย
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพือ่พัฒนำ
เศรษฐกจิ และคุณภำพชีวิตในยำ่น
3. ดึงดูดผู้ประกอบกำรและนกั
ลงทนุใหเ้ข้ำมำท ำงำน สร้ำงธุรกจิ
ใหม่ หรือเกดิกำรรวมกลุ่มนกั
สร้ำงสรรค์ทีแ่ลกเปล่ียนแนวคิด 
ควำมรู้ และทกัษะ รวมทัง้กำรใช้
พืน้ทีย่ำ่นเปน็พืน้ทีท่ดลองสร้ำง
ผลงำนสร้ำงสรรค์ เกดิโอกำส และ
ควำมเปน็ไปได้ใหม่ๆ เกดิช่อง
ทำงกำรขำยธุรกจิสร้ำงสรรค์เพิม่ขึ้น
4. เกดิควำมต่ืนตัวและควำมสนใจ
ทีจ่ะน ำแนวคิดยำ่นเศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ ไปใช้พัฒนำพืน้ทีอ่ื่นๆ 
ต่อไป
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โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต
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เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงกำรพัฒนำ
ทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นสู่กำร
สร้ำงสรรค์ตรำ
สัญลักษณ์ 
(Storytelling To
 branding)
กจิกรรม
1. กำรส ำรวจขั้น
ปฐมภมูิและศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
เปำ้หมำยเพือ่
พัฒนำเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์
1) ด ำเนนิกำร
คัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์น ำร่อง 
จ ำนวน 8 แหง่
2) ด ำเนนิกำร
ส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำ
ศักยภำพของพืน้ที่
 ได้แก ่สินทรัพยท์ี่
จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้  
สถำนภำพของ
ประชำกร  
สถำนภำพของ
ธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ 
 ควำมหลำกหลำย
ทำงชำติพันธุ์ 
โอกำสในกำรฟืน้ฟู
คุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชน
จำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ 
Covid19 เปน็ต้น
3) ด ำเนนิกำร
รวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น
 เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำก
เครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำง
แนวคิดและ
ทดสอบแนวคิด
กำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมือง
สร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน
15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำว
ยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District
 Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่
กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ที่
เมืองสร้ำงสรรค์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

วัตถุประสงค์
1. เพือ่พัฒนำและยกระดับพืน้ที่
เมืองทีม่ีศักยภำพ และน ำไปสู่กำร
เพิม่จ ำนวนเมืองสร้ำงสรรค์ 
2. เพือ่ด ำเนนิงำนพัฒนำยำ่น
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์และเมือง
สร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำรจัดท ำโครงกำร
และกจิกรรมน ำร่องกำรพัฒนำพืน้ที่
 ธุรกจิ และชุมชนเมือง สู่แหล่ง
ทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์ อยำ่งมี
ส่วนร่วม
3. เพือ่พัฒนำและต่อยอดองค์
ควำมรู้ทอ้งถิ่นสู่กระบวนกำร
ถ่ำยทอดและส่งเสริมเนือ้หำ (story
 telling) และกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ทอ้งถิ่น
4. เพือ่สร้ำงเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ของไทยกบัเมืองใน
ประเทศต่ำงๆ อันน ำไปสู่กำร
แลกเปล่ียนประสบกำรณ์กำร
พัฒนำและควำมร่วมมือทำง
วัฒนธรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
กจิกรรม
๑. กำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิและ
ศึกษำศักยภำพของพืน้ทีเ่ปำ้หมำย
เพือ่พัฒนำเปน็เมืองสร้ำงสรรค์
๑) ด ำเนนิกำรคัดเลือกพืน้ที่
เศรษฐกจิสร้ำงสรรค์น ำร่อง จ ำนวน
 8 แหง่
๒) ด ำเนนิกำรส ำรวจขั้นปฐมภมูิ 
เพือ่ศึกษำศักยภำพของพืน้ที ่ได้แก่
 สินทรัพยท์ีจ่ับต้องได้และจับต้อง
ไม่ได้  สถำนภำพของประชำกร  
สถำนภำพของธุรกจิ
สถำบนักำรศึกษำ  ควำม
หลำกหลำยทำงชำติพันธุ์ โอกำสใน
กำรฟืน้ฟูคุณภำพชีวิตและ
เศรษฐกจิชุมชนจำกผลกระทบ
สถำนกำรณ์ Covid19 เปน็ต้น
๓) ด ำเนนิกำรรวบรวมวิเครำะห ์
ศักยภำพทีโ่ดดเด่น เทยีบเคียงกบั
กรณีศึกษำ จำกเครือข่ำยเมือง
สร้ำงสรรค์ทัง้ในและต่ำงประเทศ
2. กจิกรรมสร้ำงแนวคิดและ
ทดสอบแนวคิดกำรพัฒนำยำ่น
สร้ำงสรรค์สู่เมืองสร้ำงสรรค์อยำ่งมี
ส่วนร่วม จ ำนวน 15 พืน้ที่
3. กำรท ำเร่ืองรำวยำ่นสร้ำงสรรค์ 
(Creative District Storytelling) 
จ ำนวน 8 พืน้ที่
4. งำนเผยแพร่กจิกรรมเครือข่ำย
5. กำรเพิม่พืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์
เปา้หมาย
ผลผลิต (Output) 
1. เพิม่พืน้ทีพ่ัฒนำสู่เมือง
สร้ำงสรรค์ 
2.จ ำนวนจังหวัดทีน่ ำทนุวัฒนธรรม
ทอ้งถิ่นมำพัฒนำเปน็ Story 
Telling เพือ่ต่อยอดสู่ แบรนด์
สินค้ำและบริกำรใหม่ (Branding)-
 จังหวัดทีด่ ำเนนิงำนต่อเนือ่งจำกปี
 2563 จ ำนวน 6 เมือง 
3. จ ำนวนจังหวัดทีท่ ำโครงกำรน ำ
ร่องพัฒนำพืน้ที ่(District 
prototype testing) ร่วมกบัภำคี
เครือข่ำย ระดับ
ผลลัพธ์ (Outcome)
1. เกดิพืน้ทีเ่ศรษฐกจิเมืองในสำขำ
เมืองสร้ำงสรรค์ตำมยทุธศำสตร์ชำติ
 รวมทัง้สร้ำงควำมเชื่อมั่นพร้อม
รองรับนกัทอ่งเทีย่วเมื่อ
สถำนกำรณ์กลับมำเปน็ปกติ
2. เพิม่พืน้ทีแ่หง่กำรเปน็จุดหมำย
ปลำยทำงของนกัทอ่งเทีย่ว 
ส่งเสริมกำรทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมของ
ประเทศใหโ้ดดเด่นและมีเอกลักษณ์
 และสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ใน
กำรฟืน้ฟูเศรษฐกจิและพร้อม
รับมือควำมต้องกำรนกัทอ่งเทีย่วที่
เปล่ียนไปในด้ำนสุขภำวะและ
ควำมปลอดภยั 
3. เพือ่ใหจ้ังหวัดเมืองรองสำมำรถ
น ำองค์ควำมรู้และทนุทำง
วัฒนธรรมของทอ้งถิ่น มำสร้ำง 
Story Telling 
ทีส่ำมำรถพัฒนำเปน็แบรนด์ของ
สินค้ำและบริกำร ทีต่อบโจทย์
แนวโนม้กำรบริโภคของตลำด และ
กำรทอ่งเทีย่วเชิงสร้ำงสรรค์
ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ 
1. เกดิพืน้ทีเ่มืองสร้ำงสรรค์ใน
ประเทศไทย อันตอบโจทยต่์อ
เปำ้หมำยขับเคล่ือนพืน้ทีเ่มือง
เศรษฐกจิ ตำมยทุธศำสตร์ชำติ 20 
ป ีและโมเดลพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 ทีส่ำมำรถขยำยผลไปยงัพืน้ทีอ่ื่นได้
2. สร้ำง Branding และ
กระบวนกำรถ่ำยทอดเร่ืองรำวของ
พืน้ที ่ซ่ึงเปน็เอกลักษณ์ส ำคัญใน
กำรพัฒนำ ต่อยอด สู่กำรสร้ำง
แหล่งทอ่งเทีย่ว สินค้ำและบริกำร
ใหม่ น ำไปสู่กำรลงทนุ และกำรจ้ำง
งำนจำกกำรพัฒนำสินค้ำและ
บริกำรภำยใต้ Branding ของ
ทอ้งถิ่น 
3. เกดิแหล่งทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และวัฒนธรรมเพิม่ขึ้น 
ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตัวของกำร
ทอ่งเทีย่ว และกำรสร้ำงรำยได้
ใหแ้กชุ่มชน
4. สร้ำงควำมต่ืนตัวและควำม
เคล่ือนไหวในวงกำรอุตสำหกรรม
สร้ำงสรรค์ ธุรกจิสร้ำงสรรค์ และ
กำรพัฒนำเมือง ผ่ำนกำรจัดท ำ
กจิกรรมกำรพัฒนำเมืองสร้ำงสรรค์
 และกำรประชำสัมพันธ์จำก
ช่องทำงต่ำงๆ และเกิิดเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในภำคธุรกจิที่
เกีย่วข้องกบักำรออกแบบและ
อุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ ทีเ่ข้ำใจ
และมีบทบำทของตนเองต่อกำร
พัฒนำพืน้ทีสู่่กำรเปน็เมือง
สร้ำงสรรค์ร่วมกนั และร่วมผลักดัน
เครือข่ำยใหเ้ปน็เจ้ำภำพเมือง
สร้ำงสรรค์ในอนำคต



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X32  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

160,000,000     เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ ส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมของ
องค์กรภำคีและ
เครือข่ำยวัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งทอ่งเทีย่ว
ทำงวัฒนธรรม
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรม
3. กำรจัดงำน
มหกรรม
วัฒนธรรมแหง่ชำติ

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีกำรด ำเนนิงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนรัุกษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอยำ่ง
ทีดี่
3. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ด ำเนนิงำนวัฒนธรรมสอดคล้องกบั
นโยบำยวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่น
และระดับชำติ
4. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมเปน็ที่
รู้จักในวงกว้ำง
5. ชุมชนได้รับกำรสนบัสนนุกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
และกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
6. ชุมชนได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้
เปน็ทีรู้่จักแกป่ระชำชนทัว่ไป
7. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีทีต้่องชิม
8. ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในพืน้ทีใ่นกำรจัดกจิกรรม
ถนนสำยวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรม 
9. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พืน้ทีใ่ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและทอ้งถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกีย่วกบัมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมมีพืน้ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพัฒนำทกัษะใหแ้กเ่ด็ก 
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เพือ่
เปน็กำรอนรัุกษ์ สืบสำนมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื
13. มกีารเผยแพร่มรดกภมูิ
ปญัญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชพีและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชมุชน
เจ้าของมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรม"



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม BR1302X33  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

30,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรคัดเลือก
พืน้ที่
    1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้งต้น 
จำกกำรศึกษำ 
วิเครำะหข์้อมูล
และเอกสำรจำก
กลุ่มเปำ้หมำย  
1.2 แต่งต้ัง
คณะท ำงำน
    1.3 กำรลง
พืน้ทีเ่พือ่ศึกษำ/
วิเครำะหข์้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร
    1.5 กำร
ประชุม
คณะท ำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร   /  
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนงัสือแจ้งชุมชน/
 หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพพืน้ที ่
(จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในพืน้ที)่
3. กำรทดสอบ
กำรจัดกจิกรรม
เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
4. กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศันแ์นะน ำ
โครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำม
และสรุปกำร
ด ำเนนิงำน
    5.1 ลงพืน้ที่
ติดตำมกำรท ำงำน
 , 5.2 
เอกสำรรำยงำน
ผลจำกชุมชน
6. กำรจัดงำน
เปดิตัวพืน้ที่/ งำน
แถลงข่ำว
    6.1 มอบโล่ยก
ยอ่งเชิดชูเกยีรติ, 
6.2 กำรจัดแสดง
นทิรรศกำรและ
ผลงำน
7. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ใหเ้กดินวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชน
ในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทัง้ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้บัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
 และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 
2. ประชำชนมีควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
3. เกดิกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้
ทำงเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง

ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. มีกำรด ำเนนิงำนแหล่งเรียนรู้
ทำงวัฒนธรรมโดยกำรอนรัุกษ์ สืบ
ทอด และพัฒนำวัฒนธรรม 
2. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือกใหเ้ปน็แบบอยำ่ง
ทีดี่
3. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม
ด ำเนนิงำนวัฒนธรรมสอดคล้องกบั
นโยบำยวัฒนธรรมระดับทอ้งถิ่น
และระดับชำติ
4. แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรมเปน็ที่
รู้จักในวงกว้ำง
5. ชุมชนได้รับกำรสนบัสนนุกำร
พัฒนำกำรทอ่งเทีย่วเชิงวัฒนธรรม 
กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ กำรบริกำร 
และกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรม
เชิงเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์
6. ชุมชนได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้
เปน็ทีรู้่จักแกป่ระชำชนทัว่ไป
7. มีเส้นทำงตำมรอยอำหำรอร่อย 
9 เส้นทำง 8 วิถีทีต้่องชิม
8. ชุมชนได้รับกำรพัฒนำผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของภำคี
เครือข่ำยในพืน้ทีใ่นกำรจัดกจิกรรม
ถนนสำยวัฒนธรรมเพือ่ต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรม 
9. ถนนสำยวัฒนธรรมเปน็พืน้ทีใ่ห้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริมใหเ้กดินวัตกรรมและสังคม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บั
ประชำชนในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่
รำยได้ของชุมชนและทอ้งถิ่น
10. มีกำรเผยแพร่และสร้ำงควำม
เข้ำใจและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เกีย่วกบัมรดกภมูิปญัญำทำง
วัฒนธรรมใหป้ระชำชนได้ชมและ
รับรู้ควำมหลำกหลำยของ
วัฒนธรรมไทย
11. ชุมชนผู้สืบทอดมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมมีพืน้ที่
เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลงำนออก
สู่ตลำด
12. มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ต่อ
ยอดมรดกภมูิปญัญำทำงวัฒนธรรม
 และพัฒนำทกัษะใหแ้กเ่ด็ก 
เยำวชน และประชำชนทัว่ไป เพือ่
เปน็กำรอนรัุกษ์ สืบสำนมรดกภมูิ
ปญัญำทำงวัฒนธรรมทีย่ัง่ยนื
13. มกีารเผยแพร่มรดกภมูิ
ปญัญาทางวัฒนธรรมของไทย
ไปสู่สาธารณชน ตลอดจนสร้าง
อาชพีและสร้างรายไดใ้ห้แก่ชมุชน
เจ้าของมรดกภมูปิญัญาทาง
วัฒนธรรม"



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพถนนสำย
วัฒนธรรมเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรม
1. กำรคัดเลือก
พืน้ที่
    1.1 กำร
คัดเลือกเบือ้งต้น 
จำกกำรศึกษำ 
วิเครำะหข์้อมูล
และเอกสำรจำก
กลุ่มเปำ้หมำย  
1.2 แต่งต้ัง
คณะท ำงำน
    1.3 กำรลง
พืน้ทีเ่พือ่ศึกษำ/
วิเครำะหข์้อมูล
ชุมชนในพืน้ที่
    1.4 กำร
ประกำศและรับ
สมัครพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร
    1.5 กำร
ประชุม
คณะท ำงำนเพือ่
คัดเลือกพืน้ทีท่ีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำร   /  
1.6 ประกำศผล
กำรคัดเลือก/ มี
หนงัสือแจ้งชุมชน/
 หนว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง
2. กำรพัฒนำ
ศักยภำพพืน้ที ่
(จัดประชุมเชิง
ปฏบิติักำรจัดท ำ
แผนพัฒนำในพืน้ที)่
3. กำรทดสอบ
กำรจัดกจิกรรม
เพือ่กำรทอ่งเทีย่ว
4. กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์ (วี
ดีทศันแ์นะน ำ
โครงกำรฯ) 
5. กำรติดตำม
และสรุปกำร
ด ำเนนิงำน
    5.1 ลงพืน้ที่
ติดตำมกำรท ำงำน
 , 5.2 
เอกสำรรำยงำน
ผลจำกชุมชน
6. กำรจัดงำน
เปดิตัวพืน้ที่/ งำน
แถลงข่ำว
    6.1 มอบโล่ยก
ยอ่งเชิดชูเกยีรติ, 
6.2 กำรจัดแสดง
นทิรรศกำรและ
ผลงำน
7. กำรบริหำร
จัดกำรโครงกำร

วัตถุประสงค์
1. เพือ่น ำแนวคิดในกำรเพิม่มูลค่ำ
ทำงเศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม
 มำใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะ ให้
เยำวชนและประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่ใหเ้กดิกำรเรียนรู้ 
และกำรทอ่งเทีย่ว รวมไปถึงกำร
ส่งเสริม
ใหเ้กดินวัตกรรมและสังคมกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชน
ในพืน้ที ่น ำไปสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น
2. เพือ่กระตุ้นปลูกจิตส ำนกึให้
ประชำชนเกดิควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
กระตุ้นใหเ้กดิกำรอนรัุกษ์และ
พัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมของ
ชุมชนและของชำติอยำ่งยัง่ยนื 
3. ส่งเสริมกำรใช้มรดกทำง
วัฒนธรรม ในกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมและควำมมั่งค่ัง มั่นคงและ
ยัง่ยนืทัง้ทำงเศรษฐกจิสังคมและ
วัฒนธรรมใหก้บัชุมชน
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้ับ
1. เกดิกำรพัฒนำและเพิม่มูลค่ำทำง
เศรษฐกจิของทนุทำงวัฒนธรรม มำ
ใช้พัฒนำพืน้ทีส่ำธำรณะใหเ้ยำวชน
 และประชำชนได้มีโอกำส
แสดงออกทำงศิลปะและวัฒนธรรม
อยำ่งสร้ำงสรรค์ หรือเปน็พืน้ทีท่ำง
วัฒนธรรม เพือ่กำรเรียนรู้และกำร
ทอ่งเทีย่ว เพือ่ส่งเสริมใหเ้กดิ
นวัตกรรมและสังคมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตใหก้บัประชำชนในพืน้ที่
อีกทัง้จะน ำมำสู่กำรเพิม่รำยได้ของ
ชุมชนและทอ้งถิ่น 
2. ประชำชนมีควำมภำคภมูิใจใน
เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
3. เกดิกระบวนกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทัง้
ทำงเศรษฐกจิ สังคมและวัฒนธรรม
ของชุมชนเอง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X34  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

7,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
สร้ำงสรรค์ศิลปะ
ร่วมสมัยเพือ่ต่อ
ยอดทนุทำง
วัฒนธรรม
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
ด ำเนนิโครงกำร
ผ่ำนกำรพัฒนำ
เยำวชน เครือข่ำย
 ตลอดจน
ประชำชนผู้สนใจ
ในงำนศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมสมัย
 โดยกำรพัฒนำ
ต่อยอดผลิตภณัฑ์
 และกำรเผยแพร่
ควำมรู้ด้ำนกำร
ออกแบบและ
สร้ำงสรรค์
ผลิตภณัฑ์ทีแ่สดง
ถึงอัตลักษณ์
ทอ้งถิ่น ภำยใต้
กรอบแนวคิดทำง
ทรัพยสิ์นทำง
ปญัญำ เพือ่เปน็
พืน้ฐำนในกำร
ขับเคล่ือน
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์สู่สำกล 
เสริมศักยภำพใน
ด้ำนกำรแข่งขัน
ทำงเศรษฐกจิ
ใหก้บัจังหวัดและ
เปน็หนทำง
น ำไปสู่ประเทศที่
ขับเคล่ือนด้วย
เศรษฐกจิ
สร้ำงสรรค์ต่อไป

เปา้หมาย
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำน
กำรออกแบบทีแ่สดงถึงอัตลักษณ์
ชุมชนร่วมกบัหนว่ยงำนในทอ้งถิ่น 
(อยำ่งนอ้ย จังหวัดละ 1 คร้ัง/ 3 
จังหวัด)
2. กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนกำร
ออกแบบทีเ่กดิจำกกำรต่อยอดทนุ
ทำงวัฒนธรรมในจังหวัดน ำร่อง ทีม่ี
รูปแบบสวยงำม ทนัสมัย มีแนวโนม้
ในด้ำนกำรตลำด และสำมำรถ
แสดงใหเ้หน็ถึงอัตลักษณ์ของแต่ละ
จังหวัดอยำ่งชัดเจน (อยำ่งนอ้ย 
อ ำเภอละ 1 แบบผลงำน / 3 
จังหวัด มี 28 อ ำเภอ)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย 

BR1302X35  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

20,605,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 เปา้หมาย
1. เกดิพืน้ทีศิ่ลปะเพือ่กำรเรียนรู้ 
ส ำหรับเด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทัว่ไป ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้ำง
จิตส ำนกึรักและภำคภมูิใจใน
วัฒนธรรมของตนเอง มีส่วนร่วม
พัฒนำงำนด้ำนศิลปะอยำ่งยัง่ยนื
2. เด็ก เยำวชน และประชำชนใน
พืน้ที ่เกดิพลังสร้ำงสรรค์ รับรู้และ
เข้ำใจในสุนทรียภำพ และใช้ศิลปะ
เปน็เคร่ืองมือในกำรด ำเนนิชีวิต
3. เครือข่ำยด้ำนศิลปวัฒนธรรมมี
ส่วนร่วมในกำรด ำเนนิงำนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง โดยน ำ
มิติทำงศำสนำ ศิลปะ และ
วัฒนธรรมมำสร้ำงใหเ้กดิมูลค่ำ 
และคุณค่ำทำงสังคมและเศรษฐกจิ
ทัง้ในระดับทอ้งถิ่น และกำ้วสู่
ระดับนำนำชำติ

โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพชุมชนสู่
กำรเปน็เมืองแหง่
ศิลปะ 
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. ประชุมหำรือ
เพือ่แลกเปล่ียน
ข้อมูลควำมรู้ และ
ระดมควำมคิดเหน็
เกีย่วกบัแนวทำง
ในกำรพัฒนำ
จังหวัดน ำร่องให้
เปน็เมืองศิลปะ 
คือ จังหวัดกระบี ่
จังหวัด
นครรำชสีมำ และ
จังหวัดเชียงรำย 
1) จัดกจิกรรมอม
รมส่งเสริมสุนทรีย
ทศันภ์ำครัฐและ
ประชำสังคมเพือ่
เตรียมควำมพร้อม
กำรเปน็เมือง
ศิลปะ 
2) สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกีย่วกบัประโยชน์
ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ
และด้ำนสังคม ที่
จังหวัดจะได้รับ
จำกกำรช่วยกนั
ผลักดันใหเ้ปน็
เมืองศิลปะร่วมกบั
เครือข่ำยศิลปนิ 
เครือข่ำยด้ำน
ศำสนำและ
ศิลปวัฒนธรรม 
เครือข่ำยด้ำน
กำรศึกษำและ
เครือข่ำยกำร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนศิลปวัฒนธรรม
ร่วมสมัย

BR1302X36 เปา้หมาย 
เชงิปริมาณ
1. กำรอบรมเชิงปฏบิติักำรด้ำนเรข
ศิลป ์ไม่นอ้ยกว่ำ ๕ คร้ัง
๒. บนัทกึเทปและผลิตรำยกำรชน
ช้ำงกรำฟิก ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตอน
3. งำนด้ำนเรขศิลปถ์ูกใช้ในกำร
พัฒนำสินค้ำและบริกำรของชุมชน 
ไม่นอ้ยกว่ำ 5 ชุมชน
เชงิคุณภาพ
1. นกัออกแบบรุ่นใหม่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดและพัฒนำต่อยอด องค์
ควำมรู้ศิลปะร่วมสมัย สำขำเรข
ศิลป ์ผ่ำนกำรลงมือปฏบิติัจริง โดย
เรียนรู้ถึงอัตลักษณ์ของชุมชน อำทิ
 กำรสร้ำงเสนห่จ์ำกอัตลักษณ์ของ
แต่ละพืน้ที ่ด้วยงำนออกแบบ
กรำฟิก (เรขศิลป์) 
2. สินค้ำและบริกำรของชุมชนที่

 ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

8,000,000         เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
กิจกรรมการ
ด าเนินการ
1. พัฒนำ
ศักยภำพนกั
ออกแบบรุ่นใหม่ 
นกัออกแบบชน
ช้ำงกรำฟิก ซีซ่ัน 6
 ใหน้กัออกแบบรุ่น
ใหม่ได้ลงพืน้ที่
ชุมชนและน ำ
ควำมรู้ด้ำน
กรำฟิกดีไซนไ์ปใช้
ในกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิม่ใหก้บั
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน บรูณำ
กำรกำรท ำงำน
ร่วมกนัระหว่ำงนกั
ออกแบบรุ่นใหม่
และชุมชน 
2. พัฒนำทกัษะ
ของคนในชุมชนให้
เข้ำใจกำร
ออกแบบพืน้ฐำน
ผสมผสำนกบัมติ
ทำง
ศิลปวัฒนธรรม
ของตนเอง ให้
สำมำรถสร้ำง
มูลค่ำเพิม่แก่
สินค้ำและบริกำร
ของชุมชน เกดิ
กำรจ ำหนำ่ยได้
จริงหรือสร้ำง
พืน้ทีก่ำรทอ่งเทีย่ว
เชิง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้น
ในชุมชนไปพร้อม
กนั



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กำรทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย BR1302X37  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

58,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS3.2 โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำ
และบริกำรทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว กจิกรรมหรือ
ผลิตภณัฑ์จำกภมูิปญัญำด้ังเดิม
ของแหล่งทอ่งเทีย่ว ทัง้ด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม สถำปตัยกรรม
 อำหำร และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร
กำรทอ่งเทีย่วด้วยภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่นและทนุทำงวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำของแหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรน ำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ย 10 พืน้ที ่  
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเทีย่ว ผู้
ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเทีย่วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75   
2. เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1. เพือ่สร้ำงมูลค่ำเพิม่ใหก้บัสินค้ำ
และบริกำรทอ่งเทีย่ว โดยกำร
สร้ำงสรรค์เร่ืองรำว กจิกรรมหรือ
ผลิตภณัฑ์จำกภมูิปญัญำด้ังเดิม
ของแหล่งทอ่งเทีย่ว ทัง้ด้ำน
ประเพณี วัฒนธรรม สถำปตัยกรรม
 อำหำร และวิถีชีวิตของคนใน
ทอ้งถิ่น        
2. เพือ่ผลักดันใหเ้จ้ำของแหล่ง
ทอ่งเทีย่ว/ผู้ประกอบกำร/ชุมชน
สำมำรถพัฒนำสินค้ำและบริกำร
กำรทอ่งเทีย่วด้วยภมูิปญัญำ
ทอ้งถิ่นและทนุทำงวัฒนธรรม    
3. เพือ่เพิม่ขีดควำมสำมำรถของ
เจ้ำของแหล่งทอ่งเทีย่ว/
ผู้ประกอบกำร/ชุมชนในกำรน ำ
นวัตกรรมเข้ำมำใช้ในกำรส่งเสริม
กำรทอ่งเทีย่ว
ผลผลิต : จ ำนวนสินค้ำ/บริกำร/
เส้นทำงทอ่งเทีย่วทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ย 10 พืน้ที ่  
ผลลัพธ์ : 
1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เจ้ำของ
แหล่งและบริกำรทอ่งเทีย่ว ผู้
ประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว  ด้ำนตลำด
ในประเทศ) พึงพอใจต่อสินค้ำ/
บริกำร/เส้นทำงทอ่งเทีย่วที่
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
อยำ่งนอ้ยร้อยละ 75   
2. เกดิกำรกระจำยรำยได้จำกกำร
ทอ่งเทีย่วในพืน้ทีท่ีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์ภำยใต้ Happy Model 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

กระทรวงศึกษำธิกำร BR1302X38  ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2565 

(ต.ค. 2564 – ก.ย.
 2565)

78,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS2.1



โครงการ 
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม 
(Creative and 
Cultural 
Tourism)
กิจกรรม
1. ส ำรวจเส้นทำง
และสินค้ำและ
บริกำรทำงกำร
ทอ่งเทีย่วพร้อม
จัดประชุม เพือ่
ประเมินศักยภำพ
และคัดเลือก
สินค้ำทีม่ีควำม
นำ่สนใจ มีอัต
ลักษณ์ สะทอ้น
คุณค่ำ/มูลค่ำเพิม่
ของสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรม โดย
แบง่ประเภทของ
สินค้ำและบริกำร 
Happy Model 
กนิดี อยูดี่ ออก
ก ำลังกำยดี และ
แบง่ปนัส่ิงดีๆ 
ตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภยั
และสุขอนำมัย  
2. กำรสร้ำงสรรค์
และจัดท ำข้อมูล 
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Content)  อำท ิ
ชุมชนสร้ำงสุข 
อำหำรถิ่นสุขภำพ
ดี สมุนไพรทอ้งถิ่น
เพือ่สุขภำพ เปน็
ต้น  
3. กจิกรรมระดม
ควำมคิดเหน็ใน
กำรสร้ำงสรรค์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ร่วมกบัเจ้ำของ
แหล่ง ชุมชน 
หนว่ยงำน
พันธมิตร (Co 
Creation)  อำท ิ
กำรสร้ำงสินค้ำ
และบริกำร
ทอ่งเทีย่ว กำร
เชื่อมโยงเส้นทำง
ทอ่งเทีย่ว 
โปรแกรม
ทอ่งเทีย่วตัวอยำ่ง
เพือ่น ำเสนอขำย 
เปน็ต้น  
4. กจิกรรม
ทดสอบสินค้ำ
ทอ่งเทีย่วเชิง
สร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model  
(Product 
Testing) โดยน ำ
คณะ
ผู้ประกอบกำร
ธุรกจิทอ่งเทีย่ 
และส่ือมวลชน
ร่วมทดสอบ อำท ิ
บริษัทน ำเทีย่ว 
บริษัททวัร์ ไกด์
ทอ้งถิ่น Blogger 
Celebrity   เปน็
ต้น
5. จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลและส่ือ
ประชำสัมพันธ์
สินค้ำทอ่งเทีย่ว
เชิงสร้ำงสรรค์และ
วัฒนธรรมภำยใต้ 
Happy Model 
ทัง้แบบ Online 
และ Offline 
เพือ่ใหห้นว่ยงำนที่
เกีย่วข้อง /
นกัทอ่งเทีย่ว /
ประชำชนทัว่ไป 
ได้น ำไปใช้อ้ำงอิง
และเปน็ข้อมูล
น ำเสนอขำยต่อไป 
6. เพิม่ขีด
ควำมสำมำรถและ
ศักยภำพใหก้บั
เจ้ำของแหล่ง/
ผู้ประกอบกำร/
ชุมชนทีไ่ด้รับกำร
สร้ำงสรรค์สินค้ำ
และวัฒนธรรม 
ภำยใต้ Happy 
Model  เพือ่ต่อ
ยอดกำรท ำงำน
และเพิม่มูลค่ำเพิม่
ใหก้บัสินค้ำที่
ได้รับกำรพัฒนำ
แล้ว โดยเข้ำ
ร่วมงำนส่งเสริม
กำรตลำดทัง้แบบ
 Online และ 
Offline
7. ติดตำม
ประเมินผล
ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรฯ

เปา้หมาย : 
1) ผู้เรียนทกุระดับกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตน               
2) ครูผู้สอนมีทกัษะและสมรรถนะ
ในกำรผลิตส่ือ เทคนคิกำรสอนกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
  ประเพณีทอ้งถิ่น รวมถึงกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สมัยใหม่ ในกำรเสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนศิลปวัฒนำ
ธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทกุระดับเข้ำใจและเข้ำถึง
เกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ ประเพณีทอ้งถิ่น มี
ควำมรักควำมผูกพัน กบัรำกเหง้ำ
ทอ้งถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับชั้นเรียนทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนมีสมรรถนะ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  : 
1) ผู้เรียนทกุระดับมีสมรรถนะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทกัษะและสมรรถนะในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ในและนอก
หอ้งเรียน

โครงการ 
เสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพือ่ส่งเสริม
ควำมรักควำม
ผูกพันและ
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนเอง
กิจกรรม
ด าเนินการ
1) พัฒนำ
หลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
(หลักสูตรระดับชั้น
เรียน) ทกุระดับ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น
เชิงบรูณำกำรโดย
ใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐำน   
      
2) พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรเรียน
กำรทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนใหม้ี
ควำมรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะ  
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนท  
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น 
ใหผู้้เรียนแบบ
บรูณำกำรโดยใช้
พืน้ทีเ่ปน็ฐำน ทัง้
ในและนอก
หอ้งเรียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X39 ปลดล็อคเพือ่ให้
เกดิกำรใช้อำคำร
สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้
ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์อง
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

MS4เปา้หมาย :
1. ต้ังคณะอนกุรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพือ่ใหเ้กดิ
กำรใช้อำคำร สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
2. จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน
ร่วมกนัจำกทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
3. ลงนำม MOU ร่วมกนัระหว่ำง
หนว่ยงำนภำครัฐทีเ่ปน็เจ้ำของ
สถำนทีใ่นกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค

เปา้หมาย : 
1) ผู้เรียนทกุระดับกำรศึกษำ มี
ควำมรู้ ทกัษะ และสมรรถนะ  
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบัรำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตน               
2) ครูผู้สอนมีทกัษะและสมรรถนะ
ในกำรผลิตส่ือ เทคนคิกำรสอนกำร
เชื่อมโยงข้อมูลกำรจัดกำรเรียนกำร
สอน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์
  ประเพณีทอ้งถิ่น รวมถึงกำรสร้ำง
นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
สมัยใหม่ ในกำรเสริมสร้ำงให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะด้ำนศิลปวัฒนำ
ธรรม             
ผลผลิต : 
1) ผู้เรียนทกุระดับเข้ำใจและเข้ำถึง
เกีย่วกบัศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ ประเพณีทอ้งถิ่น มี
ควำมรักควำมผูกพัน กบัรำกเหง้ำ
ทอ้งถิ่นของตน
2) ครูมีหลักสูตรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนระดับชั้นเรียนทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนมีสมรรถนะ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม             
ผลลัพท์  : 
1) ผู้เรียนทกุระดับมีสมรรถนะด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่นของตนเอง       
2) ครูมีทกัษะและสมรรถนะในกำร
จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม ทัง้ในและนอก
หอ้งเรียน

โครงการ 
เสริมสร้ำง
สมรรถนะผู้เรียน
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
ผ่ำนกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนเพือ่ส่งเสริม
ควำมรักควำม
ผูกพันและ
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนเอง
กิจกรรม
ด าเนินการ
1) พัฒนำ
หลักสูตรกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
(หลักสูตรระดับชั้น
เรียน) ทกุระดับ
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น
เชิงบรูณำกำรโดย
ใช้พืน้ทีเ่ปน็ฐำน   
      
2) พัฒนำแนวทำง
กำรจัดกำรเรียน
กำรทกุระดับที่
พัฒนำผู้เรียนใหม้ี
ควำมรู้ ทกัษะ 
และสมรรถนะ  
ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์/
ประเพณีทอ้งถิ่น 
รักและผูกพันกบั
รำกเหง้ำทอ้งถิ่น
ของตนท  
3) ส่งเสริม
แนวทำงกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ 
ประเพณีทอ้งถิ่น 
ใหผู้้เรียนแบบ
บรูณำกำรโดยใช้
พืน้ทีเ่ปน็ฐำน ทัง้
ในและนอก
หอ้งเรียน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

BR1302X40 ปลดล็อคเพือ่ให้
เกดิกำรใช้อำคำร
สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้
ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์อง
องค์กรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรม

MS4

*** จัดท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแห่งชาติ (eMENSCR)

เปำ้หมำย :
๑. ต้ังคณะอนกุรรมกำรภำยใต้
คณะกรรมกำรปฏรูิปด้ำน
วัฒนธรรมฯ เพือ่ขับเคล่ือน
เปำ้หมำยกำรปลดล็อคเพือ่ใหเ้กดิ
กำรใช้อำคำร สถำนที ่เพือ่
สนบัสนนุกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กำรภำครัฐใน
ด้ำนวัฒนธรรมจำกทกุภำคส่วนทัง้
ในส่วนกลำงและส่วนภมูิภำค
๒. จัดท ำแผนกำรด ำเนนิงำน
ร่วมกนัจำกทกุภำคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
๓. ลงนำม MOU ร่วมกนัระหว่ำง
หนว่ยงำนภำครัฐทีเ่ปน็เจ้ำของ
สถำนทีใ่นกำรใช้ประโยชนจ์ำก
สินทรัพยข์ององค์กรภำครัฐด้ำน
วัฒนธรรมทัง้ในส่วนกลำงและส่วน
ภมูิภำค



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข

 - กรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  -

 - มหำวทิยำลัยกำรกีฬำแหง่ชำติ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย กระทรวงวกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  - 

 - กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย  -

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.1 (MS1.1)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.2 (MS1.2) พฒันำศูนย์ฝึกกีฬำอ ำเภอ 

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.3 (MS1.3) ธนำคำรอุปกรณ์กีฬำ (Sport Bank)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.4 (MS1.4) โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.5 (MS1.5) จัดแข่งขันกีฬำในทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.6 (MS1.6) จัดใหม้ีถนนกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.7 (MS1.7) สร้ำงแรงจูงใจและสร้ำงกระแสควำมต่ืนตัวเร่ืองกำรออกก ำลังกำยด้วยส่ือที่เหมำะสม

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.8 (MS1.8)

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.9 (MS1.9) จัดใหม้ีนักส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ

เปำ้หมำยย่อยที่ 1.10 (MS1.10)

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.1 (MS2.1) ส่งเสริมกำรบรูณำกำรในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพอย่ำงเปน็ระบบ

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้ำงควำมตระหนัก Health literate societies

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 2.4 (MS2.4)

เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดใหม้ีหอ้งเรียนกีฬำในโรงเรียนในทุกอ ำเภอ

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.2 (MS3.2) จัดใหม้ีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำต้ังแต่ระดับปริญญำตรี ถึงปริญญำเอก

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.3 (MS3.3) พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำท้องถิ่น

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.4 (MS3.4) พฒันำทักษะผู้ตัดสิน

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.5 (MS3.5) จัดกำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
เปำ้หมำยย่อยที่ 3.6 (MS3.6)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พฒันำระบบแพลตฟอร์มกำรประมวลผลข้อมูลกำรออกก ำลังกำยของประชำชน (Calories Credit Challenge) ต.ค. 64 - ก.ย. 65

การปฏริปูการท างานดา้นความรอบรู้ดา้นสุขภาพแบบองค์รวม  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64  - ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

จัดกิจกรรมควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

เชื่อมโยงกำรพฒันำสุขภำพกับระบบข้อมูลกำรออกก ำลังกำย (Calories credit)  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

การสรา้งโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา  ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ม.ค. 64 - มิ.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65

ต.ค. 63 - ก.ย. 65

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การส่งเสรมิประชาชนเปน็ศูนย์กลางในการสรา้งวิถีชวีิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทัว่ถึงและเทา่เทยีม 
และการสรา้งโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชพี BR1303
ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ บนฐานการมคีวามรอบรู้ดา้นสุขภาพ เพ่ือพัฒนาสุขภาพของตนใหแ้ขง็แรง 
และเปน็ฐานในการพัฒนานักกีฬาของชาติ

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
(Big Rock)

ส่งเสริมใหม้ีกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยเล่นกีฬำ หรือกำรแข่งขันกีฬำในทุกโครงกำร/กิจกรรม (Sport Every Events: SEE)
 ของรัฐ

สร้ำงระบบกำรพจิำรณำและส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำคและเปน็ธรรม และเปน็ไปตำมเกณฑ์ของ
สหพนัธก์ีฬำนำนำชำติ

ม.ค. 64 -ก.ย. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ส่งเสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชมุชนเมอืงและทอ้งถ่ิน ม.ค.64-ธ.ค.65

ยกระดับลำนกีฬำท้องถิ่นจำกพืน้ที่สำธำรณะที่มีศักยภำพในพืน้ที่ทุกชุมชน ม.ค. 65 - ธ.ค. 65



ล าดบั

เปำ้หมำยย่อยที่ 3.7 (MS3.7)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X01 โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำรเล่นกีฬำ 
กำรออกก ำลังกำยร่วมกัน
แบบเสมือนจริง  (Virtual 
Sport Project)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 55,000,000        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS 1.7

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

จัดท ำระบบพฒันำนักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว  (Full time athlete) รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำยอำชีพของนักกีฬำ  (Athlete
 pathway)

ม.ค. 64 - ก.ย. 64

ปรบัระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการเบกิจ่ายค่าใชจ้่ายดา้นกีฬา ม.ค. 64 - ก.ย. 64

พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือความเปน็เลิศทางการกีฬาของอาเซียน (ASEAN Center for 
Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตรก์ารกีฬาแหง่ชาตแิละภมูภิาค (TISS: Thailand Institute of Sport 
Science หรอื Regional Institute of Sport Science)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเปา้หมายย่อย

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

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค.65

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

MS1, MS2, MS3 
MS 1.1, MS 1.2, MS 1.4, MS 1.5, MS 1.6  
MS 2.1, MS 2.2, MS 2.3, MS 2.4 
MS 3.4 

MS 5 
MS1.3, MS 1.7,  
MS 1.8, MS 1.9, 
MS 1.10, MS 3.3 , 
MS 3.5, MS 3.6 , 
MS 3.7 

MS 4 

MS 3.1 MS 3.2 



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X02 โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม
กำรกีฬำเพือ่กระตุ้นกำร
ท่องเที่ยว

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        62,550,000   - โครงกำร
ที่ได้รับจัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(2,550,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในป ี65 (60,000,000)

MS 1.8

ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ

BR1303X03  โครงกำรพฒันำ
แพลตฟอร์มกำร
ประมวลผลข้อมูลกิจกรรม
ทำงกำย กำรออกก ำลัง
กำยและกำรเล่นกีฬำของ
ประชำชน (CALORIES 
CREDIT CHALLENGE)  ปี
 2565 (เร่ิม ) งบประมำณ 
72,000,000 บำท

ต.ค. 64 – ก.ย. 65 72,000,000 เสนอขอต้ัง
งบประมำณป ี65

MS 1.10

เปำ้หมำย 
1. เด็ก เยำวชน และ
ประชำชนทั่วไป 
2. นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทย
และชำวต่ำงชำติ
พืน้ที่ที่ด ำเนินกำร:
พืน้ที่ที่ด ำเนินกำรทั่ว
ประเทศ
ควำมส ำเร็จของโครงกำร
สร้ำงภำพลักษณ์และสร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ใหแ้ก่
นักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้
เกิดกำรเดินทำงท่องเที่ยว
ในประเทศ รวมถึงเปน็
ส่ือกลำงในกำรสร้ำง
ควำมสัมพนัธ ์ที่ดีอันจะ
น ำไปสู่กำรพฒันำจิตใจ 
และเกิดควำมร่วมมือใน
กำรพฒันำท้องถิ่นให้
เจริญก้ำวหน้ำ และ
ก่อใหเ้กิดควำมสำมัคคีใน
หมู่คณะ มีระเบยีบวนิัยมี
น้ ำใจนักกีฬำ สำมำรถ
ด ำรงชีวติอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และรู้จักใช้เวลำ
วำ่งใหเ้ปน็ประโยชน์

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมพลศึกษำ BR1303X04 โครงกำรพฒันำกำรกีฬำ
และนันทนำกำรมวลชน

มีเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำประจ ำ
ในทุกจังหวดัและทุกอ ำเภอ
 ท ำหน้ำที่ส่งเสริม 
สนับสนุนใหป้ระชำชนได้
ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ 
และร่วมกิจกรรม
นันทนำกำร

 ม.ค. 64- ธ.ค. 65 448,883,800       - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร
ตำม พรบ. 64 
(167,075,800)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณ
ในป ี65 
(281,808,000)

MS1.4, MS1.5,
 MS 1.6 และ 

MS1.9

กรมพลศึกษำ BR1303X05 โครงกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยและเล่นกีฬำ
หมู่บำ้น 
(1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ)

กำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ ตำมควำม
สนใจของท้องถิ่น ในทุก
หมู่บำ้นทั่วประเทศ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 750,820,000      เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS1.4

กรมพลศึกษำ BR1303X06 โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจและ
กระแสควำมต่ืนตัวด้ำนกำร
กีฬำและกำรออกก ำลังกำย

กำรประชำสัมพนัธเ์พือ่
สร้ำงแรงจูงใจและควำม
ต่ืนตัวในกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำ

ม.ค.  - ธ.ค. 65 12,258,600        เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS1.7

กรมพลศึกษำ BR1303X07 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน

กิจกรรม
1. กำรพฒันำผู้ตัดสินกีฬำ
ขั้นพืน้ฐำน (กรมพลศึกษำ)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบคุลำกรที่มี
คุณสมบติัเปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล
และเปน็มำตรฐำนเดียวกัน

ผู้ตัดสินกีฬำขั้นพืน้ฐำนที่
ได้รับกำรพฒันำตำม
มำตรฐำนของแต่ละชนิด
กีฬำ สำมำรถน ำควำมรู้
ควำมสำมำรถไป
ด ำเนินงำนทำงด้ำนกำร
ตัดสินกีฬำ

ม.ค.64  - ธ.ค. 65 27,647,900        โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (1,714,500)

- เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65 

(25,933,400)

MS3.4

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X08 โครงกำรพฒันำทักษะผู้
ตัดสิน
กิจกรรม 
พฒันำทักษะผู้ตัดสิน โดย
จัดฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำให้
ได้มำตรฐำนสำกลและ 
เปน็มำตรฐำนเดียวกัน 
(กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย)
กำรด ำเนินงำน
1. คัดเลือกบคุลำกรที่มี
คุณสมบติัเปน็ไปตำม
หลักเกณฑ์ที่ก ำหนด
2. จัดอบรมผู้ตัดสินกีฬำ
เพือ่ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล
และเปน็มำตรฐำนเดียวกัน

จ ำนวน 59 หลักสูตร
   30 คน /หลักสูตร

= 1,770 คน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 21,356,015       เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น
 (กองทุนพฒันำกำร

กีฬำแหง่ชำติ)

MS 3.4



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X09 หลักสูตรมำตรฐำนของกำร
เรียนกำรสอนและกำร

ฝึกซ้อมกีฬำ ระดับ
ประถมศึกษำและ

มัธยมศึกษำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          5,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.1 จัดใหม้ี
หอ้งเรียนกีฬำ
ในทุกอ ำเภอ

MS 3.2 จัดใหม้ี
หลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำต้ังแต่

ระดับปริญญำตรี

มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ

BR1303X10 ต.ค. 64 - มิ.ย. 65 1,139,700          เสนอขอต้ัง
งบประมำณ

ในป ี65

MS3.2

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
1. จัดใหม้ีหอ้งเรียนกีฬำใน
โรงเรียนในทุกอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. วเิครำะหคุ์ณภำพ
มำตรฐำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใหส้อดคล้องและ
เหมำะสมกับกำรพฒันำ
นักกีฬำ
2. จัดท ำหลักสูตร/
มำตรฐำนของกำรเรียนกำร
สอนและกำรฝึกซ้อมกีฬำ 
ระดับประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำ ร่วมกับ สพฐ.
และมหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ 
3. ส่งเสริมใหน้ักส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยและเล่น
กีฬำเข้ำมำร่วมสอน และ
บรูณำกำรกับกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของ
หอ้งเรียนกีฬำในสังกัด 
สพฐ. และ อปท.

โครงกำร
กำรพฒันำส ำหรับผู้เปน็
นักกีฬำระดับอุดมศึกษำ
กิจกรรม 
1. ออกแบบหลักสูตร
เฉพำะและเหมำะสม
ส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำ
อำชีพหรือมีศักยภำพที่จะ
พฒันำเปน็นักกีฬำอำชีพ 
2. จัดกำรเรียนกำรสอน
หลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้ที่
เปน็นักกีฬำใน
สถำบนัอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในป ี2565) 
กำรด ำเนินงำน
1. จัดท ำหลักสูตรเฉพำะ
เพือ่รองรับนักกีฬำ
ระดับอุดมศึกษำร่วมกับ
มหำวทิยำลัยที่จัดกำรเรียน
กำรสอนเฉพำะด้ำนกีฬำใน
ต่ำงประเทศ

เปำ้หมำย : เพือ่พฒันำ
หลักสูตรเฉพำะ
ที่มีรูปแบบเหมำะสม
ส ำหรับผู้เปน็นักกีฬำ
ระดับปริญญำตรี 
(หลักสูตรควบระดับ
ปริญญำตรี 2 ปริญญำ) / 
(หลักสูตรสหวทิยำกำร) / 
(หลักสูตรปริญญำตรีควบ
ปริญญำโท)  ใหเ้ปน็ไปตำม
กรอบมำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ
ผลผลิต :
 มีหลักสูตรเฉพำะส ำหรับผู้
เปน็นักกีฬำ ระดับปริญญำ
ตรี ที่เปน็ไปตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษำแหง่ชำติ 
(TQF) และบริบทของ
มหำวทิยำลัยกำรกีฬำ
แหง่ชำติ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X11 โครงกำร
พฒันำผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น
กิจกรรม 
พฒันำผู้น ำกีฬำของท้องถิ่น
ใหเ้ปน็ผู้ฝึกสอนกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศที่ได้มำตรฐำน
 ผ่ำนกำรรับรองโดย
สมำคมกีฬำแหง่ประเทศไทย

จัดใหม้ีผู้น ำกีฬำประจ ำ
ท้องถิ่น ต ำบลละ 1 คน
ค่ำตอบแทนเต็มเวลำ = 
15,000 บำท/คน/เดือน 
(ครูพลศึกษำที่เข้ำร่วม
ก ำหนดเปน็กำรท ำงำนใน
ลักษณะไม่ประจ ำ) ป ี65  
จ ำนวนต ำบลละ 1 คน (25
 จังหวดั 3,054 ต ำบล) เปน็
เงิน 549,720,000 บำท

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 549,720,000   เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 3.3

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X12  1 ต ำบล 1 ชนิดกีฬำ  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั  
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บรีุรัมย์ ชัยภมูิ นครรำชสีมำ
 ศรีสะเกษ ชลบรีุ จันทบรีุ 
กรุงเทพ นครปฐม 
สุพรรณบรีุ กำญจนบรีุ 
รำชบรีุ พทัลุ, สงขลำ ยะลำ
 สตูล ตรัง กระบี ่ภเูก็ต) 
แหง่ละ 50,000 บำท (25 
จังหวดั 3,054 ต ำบล)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65      152,700,000  เงินนอก
งบประมำณ/แหล่งเงิน
ได้รำยได้อื่น

MS 1.4โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศระดับ
ต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดใหม้ีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เปน็อุปกรณ์กีฬำเพือ่กำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพืน้ที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ควำมเปน็เลิศ

2. พจิำรณำชั่วโมงกำร
ฝึกซ้อมและผลงำนจำกกำร
แข่งขันของนักกีฬำ เปน็
ส่วนหนึ่งของผลกำรเรียน
3. ร่วมกับผู้ฝึกสอนของ
สมำคมกีฬำในกำรจัดท ำ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
กำรพฒันำนักกีฬำและ
บคุลำกรกีฬำตำมเส้นทำง
ของสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยและสมำพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
4. จัดกำรเรียนกำรสอนโดย
เชิญผู้เชี่ยวชำญด้ำนกีฬำ
ของแต่ละสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทย สมำพนัธก์ีฬำ
นำนำชำติ มำเปน็อำจำรย์
ผู้สอน

ผลลัพธ ์:
ผู้เปน็นักกีฬำได้รับกำร
พฒันำศักยภำพในกำรเปน็
นักกีฬำอำชีพ เข้ำสู่
เส้นทำงกีฬำอำชีพ
(จัดใหม้ีหลักสูตรเฉพำะ
ส ำหรับผู้ที่เปน็นักกีฬำ
ต้ังแต่ระดับปริญญำตรีถึง
ปริญญำเอกโดยออกแบบ
หลักสูตรเฉพำะและ
เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำอำชีพหรือมี
ศักยภำพที่จะพฒันำเปน็
นักกีฬำอำชีพและจัดกำร
เรียนกำรสอนหลักสูตร
เฉพำะส ำหรับผู้ที่เปน็
นักกีฬำใน
สถำบนัอุดมศึกษำ (น ำร่อง
ในป ี2565) หรือต้ังแต่
ระดับมัธยมปลำย)



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X13 ถนนกีฬำน ำร่อง  ใน
ท้องถิ่นใน 25 จังหวดั 
(จังหวดัเชียงรำย เชียงใหม่
 น่ำน นครพนม ขอนแก่น 
อุบลรำชธำนี อุดรธำนี 
บรีุรัมย์ ชัยภมูิ นครรำชสีมำ
 ศรีสะเกษ ชลบรีุ จันทบรีุ 
กรุงเทพ นครปฐม 
สุพรรณบรีุ กำญจนบรีุ 
รำชบรีุ พทัลุง สงขลำ ยะลำ
 สตูล ตรัง กระบี ่ภเูก็ต)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65        10,000,000   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 
2564 (5,000,000)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65
(5,000,000)

MS 1.6

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X14 ท้องถิ่นใน 77 อ ำเภอ 
(อ ำเภอละ 9 ชนิดกีฬำ) 

ประกอบด้วย กีฬำบงัคับ 2
 ชนิดกีฬำ กีฬำสำกล 6 

ชนิดกีฬำ กีฬำท้องถิ่นนิยม
 1 ชนิดกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      425,000,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น
 (กองทุนพฒันำกำร

กีฬำแหง่ชำติ)
ป ี2564 

(200,000,000)
ป ี2565 

(225,000,000)

MS 3.5

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
โครงกำร 1 ต ำบล 1 ชนิด
กีฬำ (One Tambol One
 Sport: OTOS)  โดย
มุ่งเน้นกำรส่งเสริมชนิดกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศระดับ
ต ำบล
กำรด ำเนินงำน
1. ส่งเสริมใหส้มำคมกีฬำ
จังหวดัและท้องถิ่นมี
บทบำทในกำรเลือกชนิด
กีฬำ ที่แต่ละต ำบลมีควำม
ถนัดนักกีฬำ (ชนิดกีฬำ
สำกล)  
2. กำรจัดกิจกรรมกีฬำ
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย/
กำรแข่งขันกีฬำระดับชุมชน
3. จัดใหม้ีธนำคำรอุปกรณ์
กีฬำ (Sport Bank) เพือ่
เปน็อุปกรณ์กีฬำเพือ่กำร
ฝึกซ้อม 
4. คัดเลือกเด็กและเยำวชน
 ในพืน้ที่ ซ่ึงจะพฒันำไปสู่
นักกีฬำเพือ่ควำมเปน็เลิศ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
จัดใหม้ีถนนกีฬำ 
ก ำหนดใหทุ้กจังหวดัมีถนน
สำยกีฬำอย่ำงน้อย 1 แหง่ 
โดยก ำหนดชนิดกีฬำและ
พืน้ที่
ที่จะด ำเนินกำร ทั้งชุมชน
เมืองและท้องถิ่น ที่
เหมำะสมกับประชำชนทุก
กลุ่ม ทุกช่วงวยั รวมทั้ง
กลุ่มผู้พกิำรและกลุ่มพเิศษ
กำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรออกก ำลัง
กำยและเล่นกีฬำ เพือ่ให้
ประชำชนมีส่วนร่วม เช่น 
สตรีทบำสเกตบอล 
แบดมินตันกลำงแจ้ง 
ตะกร้อแอโรบคิ จักรยำน

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรแข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ
กำรด ำเนินงำน
1. สนับสนุนงบประมำณใน
กำรเก็บตัวฝึกซ้อมเพือ่เข้ำ
ร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับ
อ ำเภอ 
(นักกีฬำมีกำรเก็บตัว
ฝึกซ้อม 9 ชนิดกีฬำ)
2. ส่งเสริมใหม้ีกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำระดับอ ำเภอ 
3. คัดเลือกนักกีฬำเข้ำสู่
โครงกำรพฒันำนักกีฬำ
เพือ่ควำมเปน็เลิศ เข้ำ
แข่งขันในระดับประเทศ
ต่อไป



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X15 1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64        83,476,700   - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.6, 3.7โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศ (Sports 
Hero) เพือ่พฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำค
และเปน็ธรรม และเปน็ไป
ตำมเกณฑ์ของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บรูณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยจัดท ำแผนกำร
พฒันำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แหง่ประเทศไทย ใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
เปน็แนวทำงของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดใหม้ีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X16 ผลกำรศึกษำควำมเปน็ไป
ได้ในกำรจัดต้ัง

อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64          1,500,000  - โครงกำรที่ได้รับ
จัดสรร ตำม พ.ร.บ. 

2564

MS 3.7

โครงกำร
กำรพฒันำนักกีฬำเพือ่
ควำมเปน็เลิศ (Sports 
Hero) เพือ่พฒันำนักกีฬำ
ดำวรุ่งที่มีศักยภำพมุ่งสู่
โอลิมปกิ 2024
กิจกรรม 
1. สร้ำงระบบกำรพจิำรณำ
และส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำอย่ำงเสมอภำค
และเปน็ธรรม และเปน็ไป
ตำมเกณฑ์ของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
กำรด ำเนินงำน
2. จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time athlete) 
รวมถึงจัดท ำเส้นทำงสำย
อำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete phase way)
กำรด ำเนินงำน
1. บรูณำกำรร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
กำรคัดเลือกนักกีฬำ
ตัวแทนทีมชำติไทย
2. ร่วมกับสมำคมกีฬำแหง่
ประเทศไทยจัดท ำแผนกำร
พฒันำนักกีฬำดำวรุ่ง ดังนี้
 - ก ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรสมำคมกีฬำ
แหง่ประเทศไทย ใหเ้ปน็ไป
ตำมมำตรฐำนสำกลและ
เปน็แนวทำงของสหพนัธ์
กีฬำนำนำชำติ
 - จัดท ำระบบสรรหำ
คัดเลือก และพฒันำระบบ
นักกีฬำผู้มีพรสวรรค์
แหง่ชำติ หรือเครือข่ำย
ค้นหำนักกีฬำผู้มีพรสวรรค์ 
(Sports Talent 
Identification Network)
 - จัดท ำระบบพฒันำ
นักกีฬำเต็มเวลำระยะยำว 
(Full time Athlete) 
รวมถึงกำรจัดท ำเส้นทำง
สำยอำชีพของนักกีฬำ 
(Athlete Phase way) 
 - กำรเตรียมควำมพร้อม
ด้ำนทักษะอำชีพหลังเลิก
เล่นกีฬำ โดยจัดใหม้ีกำร
จัดท ำหลักสูตรรองรับ

โครงกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำง
นักกีฬำ
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ
กำรด ำเนินงำน
ศึกษำควำมเปน็ไปได้ใน
กำรจัดต้ังอนุญำโตตุลำกำร
ด้ำนกีฬำ เพือ่ใช้เปน็กลไก
ควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย 
ระเบยีบข้อบงัคับกับ 
สมำคมกีฬำ และสมำพนัธ์
กีฬำต่ำง ๆ ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพือ่เปน็กลไก
ในกำรไกล่เกล่ียเมื่อมีควำม
ขัดแย้ง โดยด ำเนิน
กำรศึกษำ กฎหมำย
แนวทำงที่เกี่ยวข้องกับกำร
ระงับข้อพพิำทโดยวธิกีำร
อนุญำโตตุลำกำรใน
ประเทศไทย เพือ่ต่อยอด
จัดต้ังเปน็สถำบนั
อนุญำโตตุลำกำรด้ำนกีฬำ
ของประเทศไทยต่อไป



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรกีฬำแหง่ประเทศไทย BR1303X17 สถำบนัวทิยำศำสตร์กำร
กีฬำแหง่ประเทศไทย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65      860,000,000   - ขอรับจัดสรรงบ
กลำงเพิม่เติม (50 
ล้ำนบำท)
 - เสนอขอต้ัง
งบประมำณในป ี65

MS 5โครงกำร
กำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำอย่ำง
ครบวงจร
กิจกรรม 
กำรจัดต้ังสถำบนั
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำแหง่
ประเทศไทย
กำรด ำเนินงำน
1. กำรศึกษำวจิัยกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำน
มำตรฐำนกำรใหบ้ริกำร (50
 ล้ำนบำท)
  - รูปแบบกำรใหบ้ริกำร
  - มำตรฐำนกำรบริกำร
  - กำรประเมินควำมพงึ
พอใจในกำรบริกำร
  - กำรวเิครำะหแ์ละ
ประเมินผลเพือ่กำร
ปรับปรุงกำรใหบ้ริกำร
2. จัดกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนวทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
5 สำขำ (80 ล้ำนบำท)
3. พฒันำบคุลำกร
เครือข่ำยด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ (อบรม/สัมมนำ/
ศึกษำดูงำน)  (30 ล้ำนบำท)
4. จังต้ังศูนย์บริกำรทำง
กำรแพทย์ด้ำนกีฬำ เพือ่
ท ำหน้ำที่ศูนย์รักษำและ
ฟืน้ฟกูำรบำดเจ็บของ
นักกีฬำ ซ่ึงเปน็ส่วนหนึ่ง
ของกำรพฒันำศูนย์
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ  
(700 ล้ำนบำท)
5. กำรปรับสภำพแวดล้อม
และปจัจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรใหบ้ริกำรด้ำน
วทิยำศำสตร์กำรกีฬำ 
บคุลำกร เคร่ืองมือ องค์
ควำมรู้ด้ำนวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำ รองรับกำร
ด ำเนินงำนของศูนย์ฝึก
กีฬำแหง่ชำติ National 
Training Center : NTC 
ใหไ้ด้มำตรฐำนสำกล



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้องถิ่น

BR1303X18 กำรปรับปรุงแก้ไขระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทยวำ่ด้วย
กำรเบกิจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรจัดงำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำ และกำรส่ง
นักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำขององค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

ปงีบประมำณ
 พ.ศ.2563 ถึง 
ปงีบประมำณ
 พ.ศ.2564

MS 4

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X19
โครงกำรก้ำวท้ำใจ พ.ย. 63 -ก.ย.64 8,748,141         

โครงกำรที่ได้รับกำร
จัดสรรตำม พรบ. 64

MS 1.7

1. จ้ำงจัดกำรบริหำรงำน
ลงทะเบยีนและบริหำร
จัดกำรข้อมูลส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยเพือ่สุขภำพ
ทำงวธิอีิเล็กทรอนิกส์
 1.1  จ้ำงจัดกำร
บริหำรงำนลงทะเบยีนและ
บริหำรจัดกำรข้อมูล
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
เพือ่สุขภำพทำงวธิี
อิเล็กทรอนิกส์	

ประชำชนสำมำรถเข้ำถืง
กำรออกก ำลังกำยใน
รูปแบบใหม่ และได้รับองค์
ควำมรู้ในกำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมสุขภำพที่พงึ
ประสงค์

ม.ค. - ก.ย. 64 5,000,000         

อปท.สำมำรถด ำเนินกำร
และเบกิค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกีฬำ 
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ 
และกำรส่งนักกีฬำเข้ำร่วม
กำรแข่งขันกีฬำได้
ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น เช่น 
กำรจัดกำรกีฬำเพือ่
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
นันทนำกำรและส่งเสริม
เศรษฐกิจของท้องถิ่น กำร
จัดกีฬำไทยหรือกีฬำ
พืน้บำ้น กำรแข่งขันกีฬำ
นักเรียน กีฬำส ำหรับ
เยำวชน กีฬำประชำชนใน
เขต อปท. รวมทั้งสำมำรถ
ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำที่หน่วยงำน
ของรัฐ หรือสมำคมกีฬำ
เปน็ผู้จัดกำรแข่งขัน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเปน็ระบบ เพือ่ให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 64 748,141           

มีกำรจัดมหกรรมเปดิตัว
เพือ่กระตุ้นใหป้ระชำชน
ได้รับทรำบข้อมูลกำรรับ
สมัครในช่องทำงต่ำงๆ  
และเข้ำร่วมกิจกรรมฯ

ม.ค. - ก.ย. 64 3,000,000         

กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข

BR1303X20 โครงกำร 10 ล้ำนครอบครัว
ไทยออกก ำลังกำยเพือ่
สุขภำพ

พ.ย. 64 - ก.ย.65 41,558,400       เสนอขอต้ัง
งบประมำณป ี65

MS 1.7

3. กำรขับเคล่ือนมหกรรม 
“ก้ำวท้ำใจ Season 3”
  3.1 กำรประชำสัมพนัธ์
และเปดิตัว มหกรรมกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ระดับชำติ “ก้ำวท้ำใจ 
Season 3”
   3.2 เปดิรับสมัคร 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม “ก้ำวท้ำ
ใจ Season 3”
  3.3 เปดิระบบรับผล
สะสมระยะทำงกำรเดิน-
วิ่ง/กำรออกก ำลังกำย
   3.4 สรุปผลกำรสะสม
ระยะทำงกำรเดิน-วิ่ง 
   3.5 ประกำศผลรำยชื่อผู้
ที่ได้รับรำงวลัจำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่สำมำรถ
ท ำตำมเกณฑ์  /กติกำที่
ก ำหนดไว ้
  3.6  จัดส่งของรำงวลัให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ

2. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย
  2.1 ประชุม
คณะกรรมกำรขับเคล่ือน
นโยบำยส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย 
  2.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรก ำหนด
แนวทำงกำรจัดต้ังสมำคม
 2.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรบริหำร
จัดกำรรูปแบบและ
ประชำสัมพนัธ์
 2.4 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรภำคี
เครือข่ำยและส่ิงจูงใจ
  2.5 ประชุมติดตำมกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรก้ำวท้ำ
ใจ “Season 3”
  2.6 Forum เชิดชูเกียรติ 
กำรส่งเสริมควำมรอบรู้
สุขภำพด้ำนกิจกรรมทำง
กำยระดับประเทศ



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 1,949,600         1.กำรขับเคล่ือนนโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำย กีฬำและ
นันทนำกำร
 1.1.กำรขับเคล่ือน
นโยบำย/มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร1.1.1 
ประชุมคณะกรรมกำรกำร
ขับเคล่ือนนโยบำยส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย 
1.1.2 ประชุม
คณะอนุกรรมกำร
ขับเคล่ือนภำคี และ
ประชำสัมพนัธน์โยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำ และ
นันทนำกำร
1.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือน
 Health Point
1.1.4 ประชุมเชิงปฏบิติักำร
 นโยบำย/มำตรกำร
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
กีฬำและนันทนำกำร 
(MOU)
1.1.5 จ้ำงจัดกิจกรรม
ปฏบิติักำร นโยบำย/
มำตรกำรส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยกีฬำและ
นันทนำกำร (MOU)
1.1.6 จัดจ้ำงผลิตองค์
ควำมรู้มำตรกำรส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำย กีฬำ
และนันทนำกำร



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล
กำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่)

ม.ค. - ก.ย. 65 6,006,000         

2.กำรพฒันำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรส่งเสริม
สุขภำพในรูปแบบ Digital 
Health Platform   2.1.
กำรพฒันำระบบฐำนข้อมูล
กำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform
2.1.1 จ้ำงทบทวนองค์
ควำมรู้กำรจัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูล (Platform 
กลำง) กำรส่งเสริมสุขภำพ
ในรูปแบบ Digital Health
 Platform
2.1.2 เช่ำระบบ ฐำนข้อมูล
กลำงกำรส่งเสริมสุขภำพใน
รูปแบบ Digital Health 
Platform

3. กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่      
 3.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำนผ่ำนเครือข่ำยองค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท. 
2,626 แหง่)  
 3.1.1จัดจ้ำง พฒันำองค์
ควำมรู้ต้นแบบชุมชนรัก
กำรออกก ำลังกำย
3.1.2 ประชุมชี้แจงแนว
ทำงกำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมกำรออก
ก ำลังกำยโดยมีชุมชนเปน็
ฐำน



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

4.1 กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ 
Season 4 (77 จังหวดั)
4.1.1 ประชุมเตรียมงำน
จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
กำรออกก ำลังกำยทุกพืน้ที่
ทั่วประเทศ ผ่ำนกิจกรรม
กำรก้ำวท้ำใจ ประชุม
ภำยใน (50 คน) 5 คร้ัง
4.1.2 รณรงค์ส่งเสริมกำร
ออกก ำลังกำยกิจกรรมก้ำว
ท้ำใจ Season 4 ทุกพืน้ที่
ทั่วประเทศ

กำรจัดกิจกรรมรณรงค์
ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
ทุกพืน้ที่ทั่วประเทศ ผ่ำน
กิจกรรมกำรก้ำวท้ำใจ 
Season 4 (77 จังหวดั)

ม.ค. - ก.ย. 65 18,050,000

5.1 กำรรณรงค์สร้ำง
กระแสกำรออกก ำลังกำย
กำรผ่ำนส่ือออนไลน์อย่ำง
ต่อเนื่อง
5.1.1 ส่ือสำร/รณรงค์/
สร้ำงกระแสกำรออกก ำลัง
กำย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 
ได้แก่ โทรทัศน์ วทิยุ 
หนังสือพมิพ ์นิยสำร ไลน์ 
ยูทูป

ส่ือออนไลน์สร้ำงกระแส
กำรออกก ำลังกำยกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 3,082,000

6.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่ (5,252 คน : อปท.ละ
 2 คน) (ค่ำใช้จ่ำย = 
3740/คน
6.1.1 กำรพฒันำศักยภำพ
ผู้น ำกำรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ (กำรออก
ก ำลังกำย/นันทนำกำร) ให้
เหมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่ (ภำยนอก 200 คน) 3
 วนั 2 คืน)

กำรพฒันำศักยภำพผู้น ำ
กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ 
(กำรออกก ำลังกำย/
นันทนำกำร) 
ใหเ้หมำะสมกับบริบทของ
พืน้ที่

ม.ค. - ก.ย. 65 1,480,000



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

มีกำรประชุมก ำหนดแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน พร้อม
ทั้งก ำกับติดตำม กำร
ด ำเนินงำนโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่องเปน็ระบบ  เพือ่ให้
เกิดประสิทธผิลตำม
วตัถุประสงค์ของโครงกำร

ม.ค. - ก.ย. 65 2,500,0007.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 
คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิติักำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิติักำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปแีรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
โครงการ

รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน
 ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลตอ่
เปา้หมายย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

ผลประโยชน/์ผลลัพธข์อง
โครงกำร (outcome)
1) ประชำชนหนัมำใส่ใจ
สุขภำพ ด้วยกิจกรรมทำง
กำย กำรออกก ำลังกำย 
และเล่นกีฬำ ท ำใหม้ี
สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง 
ส่งผลใหม้ีจิตใจที่เปน็สุข 
ผ่อนคลำย และสำมำรถใช้
สติปญัญำในทำงสร้ำงสรรค์
เพือ่กำรพฒันำประเทศ
2) ประชำชนมีควำม
คล่องแคล่ว (Active) ลด
กำรเกิดโรค NCDs และ
เมื่อร่ำงกำยแข็งแรงก็เปน็
กำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ
 2019 (COVID – 19)
3) ควำมร่วมมือจำกภำครัฐ
และภำคเอกชนในกำร
สนับสนุนและจูงใจให้
ประชำชนออกก ำลังกำย
อย่ำงสม่ ำเสมอเพิม่สูงขึ้น
4) กระทรวงกำรท่องเที่ยว
และกีฬำสำมำรถใช้เปน็
ข้อมูลประกอบกำรจัดท ำ
นโยบำยขับเคล่ือนกำร
พฒันำเศรษฐกิจและกำร
พฒันำประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

7.1 กำรขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำนแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561 – 2573 
ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 
2565 
7.1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรบริหำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
ตำมแผนกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ. 
2561-2573 (1 คร้ัง)
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมย่อย
(Activity)
7.1.2 ประชุม
คณะกรรมกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย ตำม
แผนกำรส่งเสริมกิจกรรม
ทำงกำย พ.ศ. 2561-2573 
(1 คร้ัง)
7.1.3 ประชุม
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ (อนุกรรมกำรละ 2 
คร้ัง)
7.1.4 ขับเคล่ือนกำร
ด ำเนินงำน
คณะอนุกรรมกำรพฒันำ
ระบบสนับสนุนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 5
 ระบบ
7.1.5 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนปฏบิติักำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2564-2565 (1 แผน)
7.1.6 จ้ำงจัดท ำ
แผนปฏบิติักำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย พ.ศ.
2566-2570 (1 แผน)
7.1.7 จ้ำงติดตำมและ
ประเมินผลแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ. 2561-2573 (ติดตำม
และประเมินผลแผนระยะที่
 1 รอบ 5 ปแีรก)
7.1.8 จ้ำงจัดท ำแผนกำร
ส่งเสริมกิจกรรมทำงกำย 
พ.ศ.2561-2573 
(Version2) (1แผน)
7.1.9 ประชุมครัสเตอร์วยั
ท ำงำน 12 คร้ัง
7.1.10 จัดจ้ำง ผลิต 
เผยแพร่ ส่ือ และองค์
ควำมรู้กำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงกำย



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรปูประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4 
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที ่2.5 (MS2.5)

เป้าหมายยอ่ยที ่3 (MS3)

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

การเชื่อมโยงระบบแฟลตฟอร์มเสร็จสมบูรณ์ทัง้ระบบ พร้อมต่อการวิเคราะห ์เพือ่สามารถน าเสนอขอ้มลูด้านแรงงานใน
ระดับนโยบาย

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

จดัท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจดัการขอ้มลู (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที ่2 การบูรณาการขอ้มลู วางกรอบวิธีการปฏบิัติในการแลกเปล่ียนขอ้มลู (รายงานการศึกษา + ระดมความ
คิดเหน็หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง)

ม.ค. 65 - ม.ิย. 65

การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจดัตัง้กองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนทีม่ีอยูเ่พ่ือใชส้นับสนุนการเรียนรู้
ตลอดชวีติไดอ้ยา่งแท้จริง

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

โครงการจดัท าพิมพ์เขยีวของระบบการบริหารจดัการขอ้มลูก าลังคน (Manpower Data Management Blueprint) 
ระยะที ่1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ (รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศไทย)และประเภทมาตรฐานอตุสาหกรรมกบั
มาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการจดัท ารายงาน และ งาน
โครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

โครงการพัฒนาระบบ E-portfolio และ ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน (พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ 
และ การจดัท ารายงาน และ งานโครงสร้างพืน้ฐาน (Backup + Security + Domain) และระบบการจดัการการ
เชื่อมโยงขอ้มลู(API Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65

พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลกัษณะองค์กรเสทือนจริง (Virtual 
Organization)

ม.ค. 64 - มิ.ย. 64

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรพัยากรมนุษย์

การพัฒนาระบบการบริหารจดัการก าลงัคนของประเทศแบบบูรณาการ BR01304
มีระบบพัฒนาก าลงัแรงงานตลอดชว่งชวีติละการคุ้มครองแรงงานนอกระบบแบบบูรณาการ

สถาบันคุณวฒิุวชิาชพี (องค์การมหาชน)

 - ส านักปลัดกระทรวงแรงงาน 
 - กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน
 - กรมจดัหางาน
 - กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 - ส านักกงานประกนัสังคม
 - สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
 - ธนาคารแหง่ประเทศไทย
 - ส านักงานสถติิแหง่ชาติ
 - ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองขอ้มลูส่วนบุคคล
 - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิัล (องค์การมหาชน)	
 - ส านักงานขบัเคล่ือนการปฏรูิปประเทศ ยทุธศาสตร์
ชาติ และการสร้างความสามคัคีปรองดอง

 - กระทรวงแรงงาน
 - กระทรวงการอดุมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม
 - กระทรวงศึกษาธิการ
 - กระทรวงมหาดไทย
 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบฐานขอ้มูลดา้นก าลงัคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - Workforce Ecosystem เม.ย. 64 - มิ.ย. 65



เป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่เป้าหมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X01 เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 25,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2

1.1 โครงการจดัท าพิมพ์เขยีวของ
ระบบการบริหารจดัการขอ้มลู
ก าลังคน (Manpower Data 
Management Blueprint) ระยะที่
 1 ส าหรับการพัฒนาระบบฯ 
(รายงานการศึกษา)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 300,000           เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.1

1.2 โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ประเภทมาตราฐานอาชีพ(ประเทศ
ไทย)และประเภทมาตรฐาน
อตุสาหกรรมกบัมาตราฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ (พัฒนาระบบ +
 ซอฟท์แวร์พัฒนาระบบ และการ
จดัท ารายงาน และ งานโครงสร้าง
พืน้ฐาน(Backup + Security + 
Domain)

เม.ย. 64 - ม.ีค. 65 5,600,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.2

1.3 โครงการพัฒนาระบบ 
E-portfolio และ ระบบการ
เชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน   (ระบบ 
e-portfolio = 2,000,000.- , 
ระบบการเชื่อมโยงขอ้มลูก าลังคน 
25,000,000.-) 
(พัฒนาระบบ + ซอฟท์แวร์พัฒนา
ระบบ และ การจดัท ารายงาน และ
 งานโครงสร้างพืน้ฐาน(Backup + 
Security + Domain) และระบบ
การจดัการการเชื่อมโยงขอ้มลู(API
 Gateway)

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 18,000,000       เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.3

1.4 โครงการพัฒนาระบบเปิดเผย
ขอ้มลูก าลังคน

เม.ย. 64 - ม.ิย. 65 1,100,000        เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อืน่

MS 2.4

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

โครงการพัฒนา
ระบบ
แพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจดัการ
ขอ้มลูด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

MS 2.1 
MS 2.2 
MS 2.3 
MS 2.4 

 

MS 1 
MS 2.5 

MS 3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เป้าหมาย/ผลผลติ/ผลลพัธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิน้สดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

สง่ผลตอ่เป้าหมาย
ยอ่ย

(ไดม้ากกวา่ 1)
MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรปูประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบดุ้านที่
เก่ียวข้อง

โครงการพัฒนา
ระบบ
แพลตฟอร์ม
อจัฉริยะเพือ่การ
บริหารจดัการ
ขอ้มลูด้านก าลังคน
 และการพัฒนา
สมรรถนะด้วยการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประเทศไทย 
(E- Workforce 
Ecosystem)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X02 การจดัท าพิมพ์
เขยีวของระบบ
การบริหารจดัการ
ขอ้มลู 
(Manpower 
Data 
Management 
Blueprint) 
ระยะที่2 การบูร
ณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการ
ปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มลู 
(รายงานการศึกษา
 + ระดมความ
คิดเหน็หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง

พิมพ์เขยีวของระบบการบริหาร
จดัการขอ้มลู (Manpower Data 
Management Blueprint) 
ระยะที่2 การบูรณาการขอ้มลู วาง
กรอบวิธีการปฏบิัติในการ
แลกเปล่ียนขอ้มลู (รายงาน
การศึกษา + ระดมความคิดเหน็
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

ก.พ. 65 - ก.ย. 65 6,000,000        ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 2.5

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน)

BR1304X03 โครงการจดัต้ัง
กองทุนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพือ่
การพัฒนา
ก าลังคนของ
ประเทศไทย

ประชาชนสามารถพัฒนาตนเอง
อยา่งเป็นระบบ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุน ส่งเสริมให้
นายจา้งพัฒนาทักษะและยกระดับ
สมรรถนะของแรงงาน และรองรับ
การเปล่ียนแปลงอาชีพจากบริบท
ทางสังคมและเศรษฐกจิ

ม.ีค. 64 - ม.ีค. 66 1,500,000,000   ไมม่งีบประมาณ
รองรับ (พิจารณา

ขอรับจดัสรร
งบกลางตามความ

จ าเป็น)

MS 3

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอรม์ที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่5
(Big Rock)

การบริหารจัดการศักยภาพบคุลากรของประเทศ 

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  - ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  - องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา)
 - สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  - ส านกังาน ก.พ.ร.
 - ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  -  ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
 - กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
 - ส านกังาน ก.พ.      
 -  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 - ส านกังาน ก.พ.ร. 
 - ส านกังานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)
เปา้หมายยอ่ยที ่2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

เปา้หมายยอ่ยที ่5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที ่6 (MS6)

เปา้หมายยอ่ยที ่7 (MS7)

มขีอ้เสนอและแนวทางการจัดตัง้หน่วยประเมนิทางวิชาการดา้นผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ ก.พ. 64 - ก.ย. 64

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

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

     ระบุ MS ลงในเสน้ Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของแตล่ะเป้าหมายยอ่ย

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

ม.ีค. 64 - ก.ย. 65

มโีรงเรียนตน้แบบทีม่คุีณภาพระดบัโลกตามบริบทพ้ืนที่ ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

มฐีานขอ้มลูก าลังคนทีม่คีวามสามารถสูงของประเทศ และมกีารน าร่องแพลตฟอร์มการใชป้ระโยชน์ก าลังคนกลุ่ม
ดงักล่าว

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขั้นตอนและวธิกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดวา่จะแลว้เสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

จัดตัง้กองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขบัเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาขดีความสามารถ ทักษะ และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปที่จะสง่ผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมนัียส าคัญ (Big Rock)

วฒัธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยกรมนุษย์

BR1305

1) หน่วยงานภาครัฐมสีมรรถนะในระดบัทีส่ามารถขบัเคลื่อนประเดน็การพัฒนาใหม ่ๆ บนฐานของการมรีะบบบริหารจัดการทีม่ปีระสิทธิภาพ 
2) ประชาชนทุกภาคส่วนไดร้ับโอกาสในการพัฒนาทักษะใหม ่ๆ รวมถึงการสร้างตลาดงานใหม ่ๆ รองรับอยา่งเหมาะสม น าไปสู่ความมัน่คงทางอาชพี 
3) เดก็วัยเรียนไดร้ับการพัฒนาทักษะส าหรับการเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที ่22 ดว้ยจิตวิญญาณของความเปน็ไทย

คณะกรรมการปฏริูปประเทศดา้นวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ยกระดบัขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาดา้นดจิิทัล ต.ค. 63 - ก.ย. 65

มรีะบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพ่ือดงึดดูผู้มศัีกยภาพสูงเขา้สู่ภาครัฐ (Talent Attraction) ม.ค. 64 - ม.ิย. 64
มรีะบบการส่งเสริมให้บคุลากรภาครัฐทีม่ศัีกยภาพสูงไปปฏบิตังิานในตา่งประเทศ /องค์กรระหว่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาและยกระดบัศักยภาพ รวมถึงเพ่ิมพูนประสบการณ์

MS4  MS 1, MS 5, MS 6, MS 7  MS3 MS2 

ม.ค. 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน
(ศูนยพ์ัฒนาศูนยพ์ัฒนา
ศักยภาพบคุคล เพือ่ความเปน็
เลิศ (Human Capital 
Excellence Center: HCEC)

BR1305X01 โครงการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 52,000,000       เสนอขอต้ัง
งบประมาณในป ี65

MS 1

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)

BR1305X02 โครงการส่งเสริม
การเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์
 (Coding)

ต.ค. 63 - ก.ย. 65      119,732,600 โครงการทีไ่ด้รับ
จัดสรรตาม พรบ. 
64 และเสนอต้ัง
งบประมาณในป ี65
14,400,000 
(งบประมาณป ี64)

105,332,600 
(เสนอขอต้ัง
งบประมาณป ี65)

MS 1ปงีบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 3 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ
ปงีบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 6 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
48,200 คน
3) ส่ือดิจิทลัส าหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์
จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ BR1305X03 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบคุลากร
ของประเทศใน
สถาบนัการศึกษา
ชั้นน าของโลก

ม.ค. 64 - ก.ย. 65     5,000,000.00 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น

MS 1

ส านกังาน ก.พ. BR1305X04 ส่วนราชการสามารถขับเคล่ือนการ
พัฒนาใหม่ ๆ รวมแล้วได้

อยา่งนอ้ย 20 ประเด็น (กรมน าร่อง)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65            750,000 MS 2

ส านกังาน ก.พ. BR1305X05  - การจัดสรรทนุ
ส าหรับผู้ทีม่ี
สถาบนัการศึกษา
ทีม่ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ
ตอบรับใหเ้ข้า
ศึกษา/ผู้ทีก่ าลัง
ศึกษาใน
สถาบนัการศึกษา
ทีม่ีความโดดเด่น
ในต่างประเทศ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 2

 -การจัดสรรทนุ
สาขาวิชาขาด
แคลน (Digital 
Transformation)
1 สัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่
รับฟังความ
คิดเหน็/
ข้อเสนอแนะ
เกีย่วกบัทนุ
รูปแบบใหม่  
50,000 * 3 คร้ัง 
= 150,000 บาท
2 ประชุมชี้แจง/
ประชาสัมพันธ์
ส่วนราชการ/
หนว่ยงานของรัฐ
เกีย่วกบัทนุ
รูปแบบใหม่  
200,000 บาท *3
 คร้ัง = 600,000 
บาท
 

ปงีบประมาณ 2564
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 3 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
25,000 คน
3) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ
ปงีบประมาณ 2565
1) หลักสูตรส าหรับการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ จ านวน 6 
หลักสูตร
2) ครูทีไ่ด้รับการพัฒนาศักยภาพ
การจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะ
ด้านวิทยาการค านวณ จ านวน 
48,200 คน
3) ส่ือดิจิทลัส าหรับการอบรมครู
และจัดการเรียนรู้แบบออนไลน ์
จ านวน 60 เร่ือง
4) ครูสามารถจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณในชั้นเรียนเพือ่
พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนตาม
เปา้หมายของหลักสูตรฯ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การ
ด าเนินงาน ***

เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม
แผนการปฏริูป

ประเทศ (ฉบับเดิม) 
โปรดระบดุา้นที่

เก่ียวขอ้ง

1) พัฒนาข้อสอบวัดระดับความรู้
ความสามารถด้านทกัษะดิจิทลั 
ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา ตามกรอบแนว
ทางการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
การพัฒนาบคุลากรภาครัฐเพือ่
เตรียมความพร้อมในการ
ปรับเปล่ียนไปสู่องค์กรดิจิทลั  
2) พัฒนา e-Learning  ด้านทกัษะ
เทคโนโลยดิีจิทลั (Digital Literacy)
 โดยศูนยพ์ัฒนาศักยภาพบคุคล
เพือ่ความเปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
 ส าหรับข้าราชการครูและบคุลากร
ทางการศึกษา (กลุ่มเข้าสู่ต าแหนง่/
ทัว่ไป) จ านวน  50,000 คน
3) สร้างเครือข่าย Free Learning 
Digital online ในแพลตฟอร์ม 
(Digital Education Excellence 
Platform : DEEP) และศูนย์
พัฒนาศักยภาพบคุคลเพือ่ความ
เปน็เลิศ (HCEC) เปน็ฐาน
4) ครูส่งผลงานร่วมประกวดส่ือการ
สอนดิจิทลั  เช่น คลิปการสอนดีมี
รางวัล ส่ือการสอน ฯลฯ
5) นกัเรียนส่งผลงานร่วมประกวด 
“นวัตกร Digital Technology”

ส านกังาน ก.พ. BR1305X06  -การจัดสรรทนุ
ส าหรับบคุลากร
ภาครัฐทีม่ี
ศักยภาพสูงเพือ่
ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน ใน
หนว่ยงานระหว่าง
ประเทศทัง้ภาครัฐ
และภาคเอกชน  
โดยน าร่องที่
ส านกังาน ก.พ. 
(Sandbox)

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 MS 3

ส านกังาน ก.พ. BR1305X07 การจัดท า
ฐานข้อมูลผู้รับทนุ
จากแหล่งทนุ
ต่าง ๆ รวมทัง้
ก าลังคนคุณภาพ
ในระบบ/
โครงการต่าง ๆ

ระบบสารสนเทศทีร่องรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลผู้รับทนุ รวมทัง้
ก าลังคนคุณภาพในระบบ/โครงการ
 จากแหล่งทนุต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ก.ย. 65 -                 

MS 5

ส านกังานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแหง่ชาติ

BR1305X08 โครงการการ
จัดท าแพลตฟอร์ม
การใช้ประโยชน์
ก าลังคนทีม่ี
ศักยภาพสูงชอง
ประเทศ

1.แพลตฟอร์มการใช้ประโยชน์
ก าลังคนทีม่ีศักยภาพสูงชองประเทศ
2. รายงานการวิเคราะหข์้อมูล
ก าลังคนทีม่ีศักยภาพสูงที่
สอดคล้องกบัอุตสาหกรรม
เปา้หมายและงานวิจัยขั้นแนวหนา้

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 -                 เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น
MS 5

เมืองพัทยา BR1305X09 โครงการน าร่อง
การพัฒนา
โรงเรียนต้นแบบ
ภายใต้องค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น

คุณภาพผู้เรียนทีน่ าไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดของนกัเรียนแต่ละคน และ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมของพืน้ที่

ก.พ. 64 - ก.ย. 65 1,000,000         เงินนอก
งบประมาณ/แหล่ง

เงินได้รายได้อื่น
MS 4

ส านกังาน อ.ย. BR1305X10 โครงการศึกษาน า
ร่องการจัดต้ัง
คณะท างาน
ประเมินทาง
วิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพ
ในประเทศ

ข้อเสนอและแนวทางการจัดต้ัง
หนว่ยประเมินทางวิชาการด้าน
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในประเทศ

ก.พ. 64 - ก.ย. 64

-                 
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 6

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(สสวท.)  
กองทนุสนบัสนนุการ
ด าเนนิงานขับเคล่ือนเพือ่การ
พัฒนาขีดความสามารถ ทกัษะ
 และการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)

BR1305X11 โครงการบริหาร
จัดการ Coding 
แหง่ชาติ

เพือ่ขับเคล่ือนการพัฒนาขีด
ความสามารถ ทกัษะ และการ
เรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 โดย 1) จัดต้ังกองทนุฯ และ 2) 
จัดต้ังดโครงการความร่วมมือมือ
ระหว่างรัฐและเอกชน โดยมี
หนว่ยงานของรัฐเปน็หนว่ยบริหาร
จัดการงบประมาณ

ก.พ. 64 - ก.ย. 65

250,000,000     
เงินนอก

งบประมาณ/แหล่ง
เงินได้รายได้อื่น

MS 7



 

สํา นักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป�อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2280-4085 ต่อ 6221-49

E-mail : nscr@nesdc.go.th


