


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงินรวม จ ำนวนโครงกำร / 
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หน่วยงำน

 วงเงิน
ที่ขอรับจดัสรร

2. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิ
 BR0201 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและ

กำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดจิทิัล (รวม
 124 โครงกำร มี 17 โครงกำรที่ยงัไม่มี
ข้อมูล)

1. ประชำชนไดร้ับกำรดแูล เข้ำถึง และไดร้ับบริกำรรวมถึงข้อมูลดจิทิัลส ำคัญของ
ภำครัฐที่มีคุณภำพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสยีค่ำใช้จำ่ยน้อย และตรงตำมควำมจ ำเป็น
ทั้งในสภำวกำรณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเร่งดว่น
2. ภำครัฐมีดจิทิัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริกำรดจิทิัล รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนำดใหญ ่(Big data)  ส ำหรับกำรตดัสนิใจ กำรบริหำรจดักำร 
กำรด ำเนินงำน และกำรก ำกับตดิตำมประเมินผลบนระบบนิเวศดำ้นดจิทิัลที่สร้ำง
ควำมเชื่อมั่น ควำมไวว้ำงใจ และกำรยอมรับระหวำ่งกันที่ซ่ึงตอบสนองควำมตอ้งกำร
พ้ืนฐำนของประชำชนและภำคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5 ดำ้น 
ไดแ้ก่ (1) ดำ้นกำรมีรำยไดแ้ละมีงำนท ำ (2) ดำ้นสขุภำพและกำรสำธำรณสขุ (3) 
ดำ้นเกษตรและกำรบริหำรจดักำรน้ ำ (4) ดำ้นกำรท่องเที่ยว และ (5) ดำ้นกำรตลำด
และกำรกระจำยสนิค้ำส ำหรับเกษตรกร วสิำหกิจชุมชน วสิำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดยอ่ม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups)
3. ภำครัฐพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสงูเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล สำมำรถ
ปรับเปลี่ยนไดอ้ยำ่งคลอ่งตวัตำมบริบทและสภำวกำรณ์ที่แปรเปลี่ยนอยำ่งรวดเร็วและ
เป็นพลวตัในยคุชีวติวถีิใหม่ (New Normal) เป็นภำครัฐเพ่ือประชำชนและขับเคลื่อน
โดยควำมตอ้งกำรและกำรมีสว่นร่วมของภำคเอกชน สงัคม ชุมชน และประชำชน 
อยำ่งแท้จริง 
4. ประชำชน และทุกภำคสว่น มีควำมเชื่อมั่นและไวว้ำงใจในกำรท ำงำนของภำครัฐ

65 โครงกำร 6,699.867 ล้ำน
บำท

37 โครงกำร  3,285.119 ล้ำน
บำท

ม ี5 โครงกำร แต่ 2 โครงกำรไมไ่ด้
ระบุงบประมำณ
1. โครงกำรบูรณำกำรขอ้มลูด้ำน
สุขภำพกลำงแห่งชำติ ให้ครอบคลุม
กำรใชง้ำนในระบบดิจิทัล
2. โครงกำรพัฒนำระบบใบรับรอง
แพทย์อิเล็กทรอนิกส์
3. โครงกำรพัฒนำและบริหำร
จัดกำรระบบบัตรสุขภำพ เพ่ือ
ติดตำมและประเมนิควำมเสีย่งต่อ
โรคติดเชือ้โควิด-19 ในกลุม่นักเดิน
ทำงเขำ้ – ออกประเทศไทย (สพร.)
4. โครงกำรระบบจัดกำรขอ้มลูกำร
รับวัคซีนโควิด 19  (ไมร่ะบุ งปม.)
5. โครงกำรระบบฐำนขอ้มลูกำร
ประเมนิมำตรฐำนทักษะขอ้มลูมหัต
และสนับสนุนกำรพัฒนำขดี
ควำมสำมำรถของขำ้รำชกำรและ
บุคลำกรภำครัฐ (ไมร่ะบุ งปม.)

47.187 ล้ำนบำท

สรุปแผนขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปีงบประมำณ 2564
เป้ำหมำยยอ่ย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏริูป
ที่สง่ผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))

โครงกำรปีงบประมำณ 2565 
(ค ำขอรับงบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรับจดัสรรงบกลำงรำยจำ่ยฉกุเฉนิ

โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock
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ชื่อกิจกรรมปฏริูป
ที่สง่ผลตอ่ประชำชนอยำ่งมีนัยส ำคัญ (Big

 Rock))
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โครงกำรขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 BR0202 จดัโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำน
ภำครัฐให้มีควำมยดืหยุ่นคลอ่งตวัและ
เปลี่ยนแปลงไดต้ำมสถำนกำรณ์

1.มีข้อเสนอกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรของสว่นรำชกำรระดบักระทรวง
และกรม และลดสถำนะควำมเป็นนิตบิุคคลของสว่นรำชกำรระดบักรม และโดยจดัท ำ
ร่ำงกฎหมำยเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏบิัตแิละขั้นตอนให้
บรรลตุำมกรอบระยะเวลำเสนอตอ่ อ.ก.พ.ร.
2. มีหลกัเกณฑ์และวธิีกำรจดัโครงสร้ำงองค์กรบริหำรเฉพำะกิจ (Adhoc)และร่ำง
กฎหมำยหรือระเบียบที่สำมำรถใช้อ ำนำจของฝ่ำยบริหำรในกำรบริหำรรำชกำรใน
สภำวกำรณ์ที่มีควำมจ ำเป็น ฉกุเฉนิ เร่งดว่น และรูปแบบ Agile Organization
3. มีหลกัเกณฑ์และวธิีมอบอ ำนำจกำรจดัสว่นรำชกำรพร้อมระบบประเมินควำม
เหมำะสมกำรจดัสว่นรำชกำร รวมทั้งกำรประเมินประสทิธิภำพและควำมคุ้มค่ำกำร
จดัสว่นรำชกำรและกำรบริหำรงำนภำครัฐที่ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชน
และประโยชน์สงูสดุของประเทศ 
4. มีแนวทำงทบทวนบทบำทภำรกิจของภำครัฐที่มีควำมสอดคลอ้งเหมำะสมกับควำม
ตอ้งกำรของประชำชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงำนน ำร่องเพ่ือเป็น
ตวัอยำ่งในกำรพัฒนำตอ่ยอดในอนำคต
5. มีแนวทำงกำรปฏบิัตงิำนนอกสถำนที่ตั้ง (Work From Anywhere)ที่รองรับชีวติ
วถีิใหม่ (New Normal) เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจบุันและลกัษณะงำนขององค์กร
6. มีผลกำรศึกษำกำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพและควำมคลอ่งตวัใน
กำรจดัตั้งกระทรวง ทบวง กรม

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

2 ล้ำนบำท 3 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

13 ล้ำนบำท ไม่มี
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 BR0203 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ภำครัฐ สู่ระบบเปิดเพ่ือให้ไดม้ำและ
รักษำไวซ่ึ้งคนเก่ง ด ีและมี
ควำมสำมำรถอยำ่งคลอ่งตวัตำมหลกั
คุณธรรม

1. มีกำรพัฒนำระบบกำรท ำงำนด้ำนบริหำรทรัพยำกรบคุคลในรูปแบบดิจิทลั
2. มีกำรศึกษำบทบำทหน้ำที่และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำ 
3. มีกำรศึกษำกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐต ำแหน่งต่ำง ๆ 
4. มีกำรส ำรวจอัตรำเงินเดือนและรำยได้รวมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ในกลุ่มต ำแหน่งและสำย
งำนต่ำง ๆ ในส่วนรำชกำรและองค์กรภำครัฐทั้งหมด
5. มีกำรศึกษำระบบกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลภำครัฐที่สนับสนุนใหเ้กิดกำรหมุนเวียน 
สับเปลี่ยน ถ่ำยเทก ำลังคนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6. มีกำรปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับกำรใหข้้ำรำชกำรไปปฏบิตัิงำนที่หน่วยงำนอ่ืน 
(Secondment) และกำรบรรจุบคุคลที่มีควำมช ำนำญสูงจำกนอกระบบรำชกำรเข้ำสู่ระบบ
รำชกำร (Lateral Entry)
7. มีกำรศึกษำระบบกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ในภำครัฐ
8. มีกำรพัฒนำควำมรู้และทกัษะของบคุลำกรภำครัฐเพ่ือรองรับกำรท ำงำนภำยใต้ภำวะวิถี
ชีวิตใหม ่
9. มีกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำบทบญัญตัิเก่ียวกับกำรจัดระเบยีบบริหำรทรัพยำกรบคุคลภำครัฐ

3 โครงกำร 
จำก 1 หน่วยงำน

19.881 ล้ำนบำท 3 โครงกำร 
จำก 1 หน่วยงำน

24.776 ล้ำนบำท ไมม่ี -

 BR0204 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
รำชกำรในระดบัพ้ืนที่ โดยกำรมีสว่น
ร่วมของประชำชน

1. มีกลไกกำรท ำงำนที่บูรณำกำร/เชื่อมโยงกำรท ำงำนของหน่วยงำนในพ้ืนที่ 
2. จงัหวดัมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเพ่ิมประสทิธิภำพกำรบริหำรรำชกำรในจงัหวดัที่มี
ผลสมัฤทธิ์สงู

1 โครงกำร
จำก 1 หน่วยงำน

1.739 บ้ำนบำท 1 โครงกร
จำก 1 หน่วยงำน

1.277 ล้ำนบำท ไม่มี

 BR0205 ขจดัอุปสรรคในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ
 และกำรเบิกจำ่ยเงินเพ่ือให้เกิดควำม
รวดเร็ว คุ้มค่ำ โปร่งใส ปรำศจำกกำร
ทุจริต

1. พัฒนำระบบสนับสนุนจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐเป็นแบบดจิทิัลในทุกขั้นตอน
2. ก ำหนดแนวทำงปฏบิัตใินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรผูกพันงบประมำณให้รวดเร็ว
คลอ่งตวั โดยลดขั้นตอนกำรปฏบิัตแิละวำงระบบกำรตรวจสอบที่มุ่งผลสมัฤทธิ์ 
เพ่ือให้กำรใช้จำ่ยงบประมำณประจ ำปีสำมำรถแก้ปัญหำของประชำชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบจำก COVID-19 ไดท้ันตอ่เหตกุำรณ์
3. เชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐเข้ำกับระบบของหน่วยงำนตรวจสอบ
และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
4. ก ำหนดกลไกกำรบูรณำกำรท ำงำนร่วมกันระหวำ่งกรมบัญชีกลำงและหน่วยงำน
ตรวจสอบกำรทุจริต
5. เพ่ิมขีดควำมสำมำรถและคุณภำพกำรมีสว่นร่วมของภำคเอกชน และประชำชนใน
กำรป้องกันกำรทุจริตดำ้นกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ

5 โครงกำร
1 หน่วยงำน

107.190 ล้ำนบำท 2 โครงกำร 
1 หน่วยงำน

102.651 ล้ำนบำท ไมม่ี -



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่1
(Big Rock)

ปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารงานและการบรกิารภาครฐัไปสูด่จิทิลั

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบรหิารราชการแผ่นดนิ

BR0201
1. ประชาชนไดร้บัการดแูล เขา้ถึง และไดร้บับรกิารรวมถึงขอ้มลูดจิทิลัส าคัญของภาครฐัทีม่คุีณภาพ โดยสะดวก รวดเรว็ เสยีค่าใชจ้า่ยน้อย และตรงตามความจ าเปน็ทัง้ในสภาวการณ์ปกตแิละฉกุเฉนิเรง่ดว่น
2. ภาครฐัมดีจิทิลัแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และบรกิารดจิทิลั รวมถึงระบบขอ้มลู และขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรบัการตดัสนิใจ การบรหิารจดัการ การด าเนินงาน และการก ากับตดิตาม
ประเมนิผลบนระบบนิเวศดา้นดจิทิลัทีส่รา้งความเชือ่มัน่ ความไวว้างใจ และการยอมรบัระหวา่งกันทีซ่ึ่งตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธรุกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตวัของประเทศ ใน 5
 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการมรีายไดแ้ละมงีานท า (2) ดา้นสขุภาพและการสาธารณสขุ (3) ดา้นเกษตรและการบรหิารจดัการน้ า (4) ดา้นการทอ่งเทีย่ว และ (5) ดา้นการตลาดและการกระจายสนิค้าส าหรบั
เกษตรกร วสิาหกิจชมุชน วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และธรุกิจทีเ่กิดขึน้ใหม ่(Startups)
3. ภาครฐัพัฒนาสูก่ารเปน็องค์กรขดีสมรรถนะสงูเทยีบเทา่มาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลีย่นไดอ้ยา่งคลอ่งตวัตามบรบิทและสภาวการณ์ทีแ่ปรเปลีย่นอยา่งรวดเรว็และเปน็พลวตัในยคุชวีติวถีิใหม ่(New 
Normal) เปน็ภาครฐัเพ่ือประชาชนและขบัเคลือ่นโดยความตอ้งการและการมสีว่นรว่มของภาคเอกชน สงัคม ชมุชน และประชาชน อยา่งแทจ้รงิ 
4. ประชาชน และทกุภาคสว่น มคีวามเชือ่มัน่และไวว้างใจในการท างานของภาครฐั

กระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน / ส านักงานปลดักระทรวงการทอ่งเทีย่วและกีฬา / ส านักงานปลดักระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์/ ส านักงานปลดักระทรวงดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม / ส านักงานปลดักระทรวงพาณิชย ์/ ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสขุ / ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี/ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) / ส านักงาน ก.พ. /
 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา / ส านักงานทรพัยากรน้ าแหง่ชาต ิ/ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ/ กรมเจรจาการค้าระหวา่งประเทศ / กรมการค้าตา่งประเทศ / กรมการจดัหา
งาน / กรมการทอ่งเทีย่ว / กรมการปกครอง / กรมประชาสมัพันธ ์/ กรมสง่เสรมิการค้าระหวา่งประเทศ / ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาต ิ (NECTEC) / ส านักงานสง่เสรมิเศรษฐกิจ
ดจิทิลั / บรษัิท โทรคมนาคมแหง่ชาต ิจ ากัด / สถาบนัคุณวฒิุวชิาชพี (องค์การมหาชน) / สถาบนัวจิยัและพัฒนาอัญมณีและเครือ่งประดบัแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) 
ส านักงานคณะกรรมการดจิทิลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ/ ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์/ ส านักงานพัฒนารฐับาลดจิทิลั (องค์การมหาชน) / ส านักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีหง่ชาต ิ/ ส านักงานสถิตแิหง่ชาต ิ/ การทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย และ หน่วยงานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวขอ้ง



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่1 (MS)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายย่อยที ่3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายย่อยที ่4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.3 (MS4.3) มีการทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
เป้าหมายยอ่ยที่ 4.4 (MS4.4) มีการส่ือสารประชาสัมพันธอ์ยา่งต่อเนื่องและมีประสิทธภิาพ

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

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

1. ประชาชนได้รบัการดูแล เข้าถึง และได้รบับรกิารรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครฐัทีม่ีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเรว็ เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทัง้ใน
สภาวการณป์กติและฉุกเฉินเรง่ด่วน

ก.ย.-65

 2. ภาครฐัมีดิจิทัลแพลตฟอรม์ (Digital Platform) และบรกิารดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ ่(Big data)  ส าหรบัการตัดสินใจ การบรหิารจัดการ การ
ด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลทีส่รา้งความเชือ่มัน่ ความไว้วางใจ และการยอมรบัระหว่างกันทีซ่ึ่งตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชนและภาคธรุกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (2) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ด้านเกษตรและการ
บรหิารจัดการน้ า (4) ด้านการท่องเทีย่ว และ (5) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรบัเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธรุกิจที่
เกิดขึน้ใหม่ (Startups)

ก.ย.-65

มีแพลตฟอร์มการจดับริการแบบบูรณาการและบริการดิจทิัลภาครัฐ (Government Platform) ที่มีคุณภาพบน Government cloud service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา 
จดับริการ และอ านวยความสะดวกประชาชนและผู้รับบริการ อยา่งน้อย 5 ด้านหลัก

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

มีการบูรณาการแลกเปล่ียนข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ภาครัฐและมีการน ามาใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 5 ด้านส าคัญ และเชื่อมต่อกับศูนย ์PMOC 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

 3. ภาครฐัพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถปรบัเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบรบิทและสภาวการณท์ีแ่ปรเปลี่ยนอย่างรวดเรว็และเป็น
พลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครฐัเพ่ือประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนรว่มของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จรงิ

ก.ย.-65

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

 4. ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชือ่มัน่และไว้วางใจในการท างานของภาครฐั ก.ย.-65

มีการส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศระบบดิจทิัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไวว้างใจ และการยอมรับระหวา่งกัน 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มีโครงสร้างพืน้ฐานระบบดิจทิัลส าหรับบริการภาครัฐรวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ (Sandbox) ของการน าเทคโนโลยไีปใช้ประโยชน์ 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 าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สพร./ก.พ.ร./สพธอ. BR0201X01 โครงการจัดท าแนวทาง มาตรฐานและข้อเสนอแนะ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (Digital Government 
Transformation)

- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ยกระดับความพร้อมรัฐบาลดิจทิัล 1 เร่ือง
- มาตรฐาน ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ แนวทาง แนวปฏบิัติ หรือคู่มือส าหรับการ
พฒันารัฐบาลดิจทิัล 1 เร่ือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 10,238,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 1.1  ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สสช. BR0201X02 โครงการจัดท าบญัชีข้อมูลภาครัฐ (Government 
Data Catalog)

เพือ่ใหป้ระเทศมีบัญชีข้อมูลทีส่ าคัญ จากหน่วยงานในส่วนกลางระดับกรมและส่วน
ภมูิภาคในระดับจงัหวดั และลงทะเบียนในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐส าหรับ
ใหบ้ริการข้อมูลแกห่น่วยงานต่างๆ ในการวเิคราะหก์ารก าหนดนโยบายและจดัท า
แผนงาน / โครงการพฒันาประเทศทุกระดับ

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65
งบประมาณปี 63-64 
(เงินเหลือจา่ยปี 2563 
จ านวน 20 ล้านบาท)
งบประมาณปี 65 (ขอ
งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปีงบประมาณ 

2565 จ านวน 44.6238 
ล้านบาท)

 64.6238 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สป.สธ. BR0201X03 โครงการบรูณาการข้อมูลด้านสุขภาพกลางแหง่ชาติ 
ใหค้รอบคลุมการใช้งานในระบบดิจิทลั

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

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 1.1 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สศก. BR0201X04 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัภาครัฐ (แผน DG) ฐานข้อมูลการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อมูลในมิติต่าง ๆ 
ครบถ้วนยิ่งขึ้น

ม.ค. - ก.ย. 64  41.5900 ล้านบาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 1.1

สพร. BR0201X05 โครงการศูนยก์ลางข้อมูลเปดิภาครัฐ และส่งเสริมการ
เปดิเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล (Open Data) 
(สพร.)

จ านวนระบบเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานรัฐ มายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 
(Open Data Platform) 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 41,361,800 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 1.1  ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (เปา้หมายยอ่ยที่ 1 และ 2)

MS1,2,3,4 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

NECTEC BR0201X06 โครงการวิจัยการเพ่ิมประสิทธภิาพแพลตฟอร์มส าหรับ
ใหบ้ริการข้อมูลเปดิภาครัฐ (Open Government 
Data Platform: Open-D)

เวบ็ไซต์ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐทีไ่ด้รับการเพิม่ประสิทธภิาพ ปัจจบุันมีการ
พฒันาร่วมกบั สพร.  และหน่วยงานภาครัฐมีการใช้ประโยชน์ และจะพฒันาเพือ่
เพิม่ประสิทธภิาพในการใช้งานมากขึ้น

พ.ย. 63 - ธ.ค. 64               3,950,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 1.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกนั 
กา้วสู่รัฐบาลดิจทิัล

สทนช. BR0201X07 โครงการจัดท าระบบวิเคราะหเ์ชิงอุตุนิยมวิทยา-อุทก
วิทยาและบริการข้อมูลเปดิด้านทรัพยากรน้ า

มีระบบบัญชีข้อมูลเปิดทรัพยากรน้ าด้านอตุุนิยมวทิยา-อทุกวทิยา ม.ค. - ม.ิย. 64             30,000,000 MS 1.1 

สป.กก. BR0201X08 การยกระดับข้อมูลดิจิทลัเพ่ือการทอ่งเทีย่วและบริการ
ของไทยใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานสากล

เพือ่ยกระดับข้อมูลดิจทิัลทีเ่กีย่วกบัการท่องเทีย่วและบริการของประเทศไทยให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามข้อก าหนดหรือข้อแนะน าขององค์กรระหวา่ง
ประเทศ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65             10,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 MS 1.1

สพร. BR0201X09 โครงการพัฒนาทกัษะการใช้งานนวัตกรรมข้อมูลตาม
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย (Data 
Innovation for Digital Government 
Development Plan)

(1) มีผู้เข้าร่วมกจิกรรมกบัสถาบันนวตักรรมและธรรมาภบิาลข้อมูล 1,000 คน
(2) มีจ านวนผู้เข้าถึงช่องทางออนไลน์ (Page View และ/หรือ Engagement) 
100,000 ราย

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 30,245,800 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.1  

กรมการจัดหางาน BR0201X10 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการใหบ้ริการจัดหางาน 
(Job Demand Open Platform)

1. เพือ่พฒันา Job Matching Platform รวบรวมความต้องการแรงงาน โดยน า
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการเพิม่ประสิทธภิาพในการจบัคู่งาน
2. เพือ่พฒันาระบบการขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกนัตนกรณีวา่งงานผ่าน
ระบบ e-Service 
3. เพือ่พฒันาระบบการใช้สิทธิ/์รับสิทธิ์คนพกิาร ผ่านระบบ e-Service
4. เพือ่พฒันาระบบศูนย์บริหารจดัการข้อมูลกลางกรมการจดัหางาน เพือ่ยกระดับ
การใหบ้ริการ e-Service ของกรมการจดัหางานผ่าน Single Sign on

พ.ค.2563 - พ.ค.2564             31,053,400 งบประมาณปี 2563 MS 2.1

กรมการจัดหางาน BR0201X11 โครงการพัฒนาระบบดิจิทลัแหล่งบริการจัดหางานอิสระ เพือ่พฒันาระบบแพลตฟอร์มดิจทิัลใหเ้ป็นแหล่งบริการหางานอาชีพอสิระรองรับ
ข้อมูลอาชีพอสิระใหม่ๆ โดยจดัท าเป็นฐานข้อมูล Demand Supply ด้านแรงงาน
นอกระบบเพือ่น าไปสู่การจา้งงานและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพใหแ้ก่
ประชาชนมีงานท าถ้วนหน้าทุกช่วงวยั (Full Employment)

งบประมาณ ปี 2565 ยังไม่มีงบประมาณรองรับ
 ขอรับจดัสรร
งบประมาณปี 2565

MS 2.1

สป.สธ BR0201X12 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแหง่ชาติ
 (National Digital Health Platform) เชือ่มโยง
ข้อมูลในระบบสุขภาพใหพ้ร้อมใช้

แพลตฟอร์มหลักระบบสุขภาพแหง่ชาติ (National Digital Health Platform) 
ของประเทศไทย

2564 - 2565  1990.114 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สป.สธ BR0201X13 โครงการพัฒนาระบบใบรับรองแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ ลดโอกาสการปลอมแปลงใบรับรองแพทย์ เพิม่ประสิทธภิาพความรวดเร็วในการ
ตรวจสอบใบรับรองแพทย์ใหแ้กห่น่วยงานต่างๆ เช่น การจดัหางาน กรมการขนส่ง 
สถานประกอบการ

2564 - 2565  10 ล้านบาท ยังไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับจดัสรรงบ
กลางเพิม่เติม

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สป.สธ BR0201X14 โครงการเพ่ิมคุณภาพระบบคืนข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอปพลิเคชัน H4U (Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน H4U เป็นเคร่ืองมือเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ประวติัสุขภาพของตนเองและของบุคคลในความดูแลได้ตามความจ าเป็น
ตลอดเวลาอย่างปลอดภยั

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.1 และ MS 2.3 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สป.สธ BR0201X15 โครงการพัฒนาระบบ ERP เพ่ือการบริหารจัดการ
ภายในโรงพยาบาล (น าร่อง)

ฐานข้อมูลกลางสนับสนุนระบบบริหารจดัการทรัพยากรในภาคสุขภาพและ
สาธารณสุขของประเทศ

2564 - 2565  80 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.1 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศสุขภาพ

สพร. BR0201X16 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบตัรสุขภาพ 
เพ่ือติดตามและประเมินความเสีย่งต่อโรคติดเชือ้โควิด-
19 ในกลุม่นักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย (สพร.)

จ านวนระบบบัตรสุขภาพ (Digital Health Passport) เพือ่ติดตามและประเมิน
ความเส่ียงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 1 ระบบ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64
 (ได้รับจดัสรรงบกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

            27,187,000 ขอรับจดัสรรงบกลาง
เพิม่เติม

MS 2.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สศก. BR0201X17 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบทะเบยีนเกษตรกร
กลาง  (แผน DG)

ระบบแพลตฟอร์มระบบทะเบียนเกษตรกรกลาง มีข้อมูลทีถู่กต้อง ทันสมัย สามารถ
ใหบ้ริการได้อย่างมีประสิทธภิาพ

ต.ค.64 - ก.ย. 65  10.5174 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1 และ MS2.2

DEPA BR0201X18 โครงการส่งเสริมการประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทลั 
ข้อมูล และปญัญาประดิษฐ์
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมดิจิทลัเพ่ือ
เกษตรสมัยใหม่

ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมดิจทิัลในกระบวนการผลิตเพือ่
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อย และผู้ประกอบการ
ธรุกจิเกษตรแปรรูป โดยเน้นการส่งเสริมในกลุ่มเกษตรกร พชืไร่ พชืสวน ประมง 
ปศุสัตว ์ ผู้ประกอบการด้านเกษตรอาหารและธรุกจิต่อเนือ่ง ด้านการเกษตร
อตุสาหกรรม และเกษตรอาหารแปรรูป

ต.ค. 63 - ก.ย. 64         23,435,700.00 พรบ. 64 MS 2.1

กระทรววงทอ่งเทีย่วและกีฬา BR0201X19 National Tourism Booking Platform

กรมการทอ่งเทีย่ว BR0201X20 โครงการ พัฒนาการก ากับดูแลธรุกิจน าเทีย่ว ด้วย
ระบบใบสัง่งานมัคคุเทศก์ ระยะที ่1 และ 2

เวบ็ไซต์ส าหรับการกรอกข้อมลูรายการ น าเทีย่วแบบออนไลน์ส าหรับ
ผู้ประกอบการด้านการท่องเทีย่ว และพฒันาแอพพลิเคชั่นส าหรับการปฏบิัติงาน
ของ มัคคุเทศก์

ระยะที ่1 กมุภาพนัธ ์- 
กรกฎาคม 2564

ระยะที ่2 ตุลาคม 2564
 - กนัยายน 2565

 5,000,000

5,000,000

งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2564

ค าของบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2565

MS 2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สป.พณ. BR0201X21 ปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวง
พาณิชย ์(MOC e-Service) ในรูปแบบเบด็เสร็จ ณ 
จุดเดียว (Online One Stop Service)

เปา้หมาย:
มีระบบบริการอิเล็กทรอนกิส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC e-Service) ในรูปแบบเบด็เสร็จ
 ณ จุดเดียว(Online One Stop Service) ซ่ึงประกอบด้วย ระบบบญัชีผู้ใช้บริการกลาง
ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC Account), ระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการพาณิชย์
อัจฉริยะ (Chat Intelligence), ระบบ MOC Business Info. เชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและ
บริการในภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ และระบบ MOC Statistic (BI) รวบรวมข้อมูล
การใช้บริการสถิติการใช้งานของประชาชน
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
- ขยายขีดความสามารถของระบบบริการอิเล็กทรอนกิส์ของกระทรวงพาณิชย์ (MOC 
e-Service)      ในรูปแบบเบด็เสร็จ ณ จุดเดียว (Online One Stop Service) เพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการ        ของผู้ใช้งานทกุระดับ
 - เพิม่ความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ โดยลดขัน้ตอนและอ านวยความสะดวกใน
การเข้าถึงข้อมูลและบริการซ่ึงประชาชน และผู้ประกอบการสามารถใช้บญัชีเดียว (MOC 
Account)
 - ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ระบบงาน   
ทีเ่กี่ยวข้องในด้านข้อมูลสินค้าและบริการต่าง ๆ ของกรม และข้อมูลข่าวสารจากเวบ็ไซต์
ส านกังานพาณิชย์จังหวดัทัว่ประเทศ
 - ยกระดับงานด้านบริการประชาชนด้วยระบบใหบ้ริการค าปรึกษาด้านการพาณิชย์
อัจฉริยะ (Chat Intelligence) เพือ่ใหบ้ริการตอบข้อสอบถามด้านการพาณิชย์ในรูปแบบ
อัตโนมัติเพือ่ใหค้ าแนะน า ต่าง ๆ แก่ประชาชนและผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว ผู้บริหาร
 ข้าราชการ และเจ้าหนา้ที ่         ของกระทรวงพาณิชย์ สามารถทราบรายงานสถิติการ
ใช้บริการของประชาชนในมุมมองต่าง ๆ      โดยน าเสนอในรูปแบบ Business 
Intelligence

ตุลาคม 2563 -
กนัยายน 2564

            13,822,800  งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2564

MS 2.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สป.พณ. BR0201X22 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรและตลาดดิจิทลั 
เพ่ือการบริการประชาชน (Platform เกษตรผลิต 
พาณิชยต์ลาด) ผ่าน Mobile Application และ 
Website

เป้าหมาย:
 - มีระบบ Platform ระบบฐานข้อมูลสินค้าเกษตรดิจทิัลเพือ่การบริการประชาชน 
(Platform เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด) ซ่ึงประกอบด้วยระบบฐานข้อมูลทีม่ีการ
เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน  
ในสังกดักระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง, มี Web Application 
และ Mobile Application ท าหน้าทีเ่ป็นส่ือกลางในการใหข้้อมูลสินค้าเกษตรเพือ่
ใหบ้ริการประชาชน, มีการจดักจิกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน/ท้องถิ่น,
 มีกระบวนการบริหารจดัการข้อมูลสินค้าเกษตรดิจทิัล และประชาสัมพนัธร์ะบบ
เพือ่สนับสนุนการปฏบิัติงานด้านข้อมูลดิจทิัลในระดับพืน้ที่
 - เกษตรกร ผู้ประกอบการในชุมชน/ท้องถิ่น มีความรู้ความสามารถในการน า
ข้อมูลสินค้าและบริการมาน าเสนอขายผ่าน Platform ได้
 - ประชาชน นักท่องเทีย่ว มีช่องทางการเข้าถึงข้อมูลสินค้าเกษตร, ผู้ประกอบการ 
ตลาดต่าง ๆ     รวมไปถึงแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตรในรูปแบบดิจทิัลทีท่ันสมัย
 - กระทรวงพาณิชย์มีช่องทางการได้รับข้อมูลความต้องการสินค้าเกษตรจาก
ประชาชน โดยวเิคราะหจ์ากพฤติกรรมการใช้งานข้อมูลใน Platform เพือ่เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้

ตุลาคม 2564 -
กนัยายน 2565

            19,745,300 งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2565
(อยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการของบประมาณ)

MS 2.1

DEPA BR0201X23 โครงการทรานฟอร์มตลาดสดสูย่คุ New Normal พฒันาแพลตฟอร์มช่องทางการขายสินค้าและการจดัส่งสินค้า Local Application 
เพือ่สนับสนุนผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย หาบเร่ 
แผงลอย พร้อมยกระดับการบริหารจดัการด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลใน
กลุ่ม Software/Hardware/Smart Devices และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความ
แข็งแกร่งในการบริหารจดัการในกระบวนการภายในของธรุกจิหรือ Operational 
Backbone ทางด้านเทคโนโลยีดิจทิัลใหก้บัธรุกจิ SMEs

ต.ค. 63 - ก.ย. 64             70,000,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.1

DFT BR0201X24 โครงการยกระดับการใหบ้ริการออกหนังสือรับรองถ่ิน
ก าเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทลั (DFT SMART C/O)

เพือ่พฒันาระบบการใหบ้ริการออกหนังสือรับรองการน าเข้าส่งออกสินค้าได้ด้วย
ตนเอง โดยพมิพห์นังสือรับรองฯ ทีไ่ด้รับรองเวลาอเิล็กทรอนิกส์ทีน่่าเชื่อถือ รวมถึง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและประเทศปลายทางได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 65  15 ล้านบาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0201X25 โครงการยกระดับการพัฒนาการใหบ้ริการภาครัฐแก่
นิติบคุคลแบบเบด็เสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (แผน DG)

หมายเหตุ ส าหรับป ี2565 มีการรวม Biz Portal & 
Citizen Portal ไว้ในโครงการเดียวกัน แล้วเปลีย่นชือ่
โครงการ

การพฒันาแพลตฟอร์มการใหบ้ริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Citizen Platform) 
(ก.พ.ร./สพร./กค.)  เป้าหมาย 1) เพือ่ศึกษาและออกแบบเพือ่ยกระดับสมรรถนะ
การใหบ้ริการของระบบการใหบ้ริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ
เอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์ใหเ้ป็นแพลตฟอร์มดิจทิัลกลางใน
การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์ ทีม่ีความสะดวก ง่าย และ
เชื่อถือได้ 2) เพือ่ออกแบบสถาปัตยกรรม (System Architecture) และพฒันา
ระบบต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทีส่ามารถใหบ้ริการด้านการออกหนังสือรับรอง 
ใบอนุญาต หรือเอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์ และสามารถ
เชื่อมโยงเข้ากบัแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น ระบบ
การพสูิจน์และยืนยันตัวตน ระบบรับช าระเงิน และระบบอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 3) เพือ่
ส่งเสริม สนับสนุนและแกไ้ขปัญหาอปุสรรคในการด าเนินการของหน่วยงานที่
เกีย่วข้องในการใหบ้ริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจทิัลกลางในการขออนุมัติ
 อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอเิล็กทรอนิกส์ และ 4) เพือ่สร้างการรับรู้และความ
เข้าใจแกเ่จา้หน้าที ่ประชาชน และผู้ประกอบการ เกีย่วกบัการใหบ้ริการของระบบ
ต้นแบบแพลตฟอร์มดิจทิัลกลางในการขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์

ม.ค. - ต.ค. 64 8,205,100 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ 64

MS 2.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) ประเด็นปฏรูิปที ่1 
คือ บริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวติ
ประชาชน

สพร./ก.พ.ร. BR0201X26 โครงการศูนยก์ลางข้อมูลใหป้ระชาชน ธรุกิจ และ
ชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบเบด็เสร็จ ครบวงจร ณ
 จุดเดียว (แผน DG)

พฒันาศูนย์กลางข้อมูลใหป้ระชาชน ธรุกจิ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จดุเดียว (One Stop Service) ใหป้ระชาชน ธรุกจิ และ
ชาวต่างชาติ สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของรัฐได้แบบเบ็ดเสร็จ ครบ
วงจร ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ 
(Kiosk) โดยเป็นการใหบ้ริการแบบดิจทิัลทีส่มบูรณ์แบบ (Fully Digital 
Experience) ต้ังแต่การยืนยันตัวตน การกรอกแบบฟอร์ม การตรวจสอบสถานะ 
(Tracking) การตรวจสอบข้อมูล การช าระเงิน จนถึงการได้รับเอกสาร/หลักฐาน/
ใบอนุญาตแบบดิจทิัล เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทางการขอรับบริการของภาครัฐแก่
ประชาชน  โดยอาศัยการบูรณาการการท างานร่วมกนัของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ

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

63,464,500 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 2.1 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

สพร. BR0201X27 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มแบง่ปนัข้อมูล เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต (ระยะที ่1) กลุม่เด็กและเยาวชนใน
ครอบครัวเปราะบาง (Share Service Phase 1)

จ านวนระบบบริการแบบแบ่งปันทีส่นับสนุนกระบวนการแกไ้ขปัญหาเด็กเปราะบาง
ในสังคมไทย 1 ระบบ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  66,089,500 บาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.1

สพร. BR0201X28 โครงการศูนยแ์ลกเปลีย่นข้อมูลกลางภาครัฐ (GDX) 
(สพร.) (แผน DG)

จ านวนชุดข้อมูลทีเ่ชื่อมโยง / บูรณาการผ่านระบบศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลาง 
(เพิม่ขึ้น) 4 ชุดข้อมูล

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  15,720,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 2.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ปค. BR0201X29 โครงการจัดการฐานข้อมูลกลางและบรูณาการการ
ใหบ้ริการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ าตัวประชาชน

ตัวชี้วดัเชิงปริมาณ : 1. หน่วยงานทีเ่ชื่อมโยงใช้ประโยชน์ฐานข้อมูลทะเบียนกลาง 
จ านวน  248 หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ไม่น้อยกวา่ปีละ 
300 ล้านรายการ
2. ส านักทะเบียนอ าเภอและท้องถิ่น จ านวน 2,534 แหง่ สามารถเปิดใหบ้ริการ
ด้านทะเบียนและบัตรประจ าตัวประชาชนได้
ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพงึพอใจของหน่วยงานและประชาชนต่อการ
ใหบ้ริการงานทะเบียนของกรมการปกครองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80

1 ตุลาคม 2563 – 
30 กนัยายน 2564

 859,998,100 บาท งบประมาณ 
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี 2563

MS 2.2

สพร. BR0201X30 โครงการพัฒนาและจัดท าใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐ (Gov CA)

จ านวนใบรับรองอเิล็กทรอนิกส์ 1,000,000 ใบ ต.ค. 64- ก.ย. 65 99,750,000 บาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.2

สพร./มท. BR0201X31 การพัฒนาระบบการยนืยนัและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทลั 
(แผน DG)

อยู่ระหวา่งการหารือระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง MS 2.2

กรมสรรพากร BR0201X32 แผนพัฒนาระบบยนืยนัตัวตนดิจิทลัเพ่ือเข้าใช้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

ใหบ้ริการยืนยันตัวตนเพือ่เข้าใช้ระบบงานของกรมสรรพากร ต.ค. 2563 - ม.ิย. 2564  ไม่มี ไม่มี MS 2.2 ไม่มี

สศช./NECTEC BR0201X33 โครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะหข์้อมูลและ
ปญัญาประดิษฐ์เพ่ือสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลตามยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏริูป
ประเทศ

มีเคร่ืองมือวเิคราะห ์ประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ eMENSCR กบัข้อมูล
ขนาดใหญ ่ด้วย AI เพือ่สนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานและน าไปใช้ประโยชน์ใน
การประเมินสถานการณ์ และติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการ
ปฏรูิปประเทศ

ก.พ.64 - ม.ค. 65 (12 
เดือน นับจากลงนาม

สัญญา)

            20,000,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2.2

โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์ม
สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐ  (ERP) 
และโครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) (แผน DG)

 - อยู่ระหวา่งการหารือแนวทางการด าเนินการจดัท า ERP  
 - เสนอใหน้ าโครงการการพฒันาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลใน
รูปแบบดิจทิัล ของ ส านักงาน ก.พ. ในกจิกรรมที ่3 เป้าหมายหลัก 1 (MS1)  และ 
โครงการของกรมบัญชีกลางมารวมเป็นโครงการเดียวกนั

MS 2.2

โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) (ส านัก
งบประมาณ)

เคร่ืองมือและแพลตฟอร์มกลางทีพ่ฒันา ม.ค. 65 - ก.ย. 66            814,340,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.2

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X36 โครงการพัฒนาต้นแบบศูนยก์ลางการบริการประชาชน
ในการติดต่อราชการแบบเบด็เสร็จครบวงจร

เป้าหมาย  
1) เพือ่ยกระดับประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนเป็นแบบเบ็ดเสร็จทาง
อเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ทีม่ีความสะดวก ง่าย และเชื่อถือได้   
2) เพือ่ออกแบบ Business Model สถาปัตยกรรม (System Architecture) ของ
ระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) และ 3) เพือ่พฒันาระบบงานบริการทีม่ีอยู่ในระบบต้นแบบ
ศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) ใหส้ามารถบริการในระบบดิจทิัลได้เต็มรูปแบบมากขึ้น

ม.ค. - ต.ค. 64 5,312,400 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ 64

MS 2.2

สพร./ดศ./สภาพัฒน์/ส านักงาน ก.พ./
ส านักงาน ก.พ.ร./กรมบญัชีกลาง/

ส านักงบประมาณ

BR0201X34

BR0201X35



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สพร. BR0201X37 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(e-Saraban, Conference) (แผน DG)

- จ านวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้บริการระบบสารบรรณกลางอเิล็กทรอนิกส์
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Saraban as a Service) 3,000 บัญชีรายชื่อ
- จ านวนบัญชีรายชื่อ (สะสม) การใช้ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ 
(Conference as a Service) 2,500 บัญชีรายชื่อ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  29,000,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 2.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ETDA BR0201X38 โครงการ Smart e-Office  ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ

พฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือรองรับการท างานในสว่นของงาน

สารบรรณ และ ERP (Enterprise Resource Planning) ของ

องค์กร โดยครอบคลมุในเร่ืองการจดัการงานงบประมาณ  งานพสัด ุ งานบญัชี

และการเงิน  รวมถึงความสามารถในการยืนยนัตวัตน และการลงลายมือช่ือที่

น่าเช่ือถือ  (Digital Signature)

2564 - 2565  15 ล้านบาท (ยังไม่มี
งบประมาณรองรับ 

ขอรับจดัสรร
งบประมาณปี 2565)

MS 2.2  -	งบประมาณไม่รวม
ค่าใช้จา่ยด้าน 
Infrastructure เพราะเป็น 
software กลางที่
หน่วยงานสามาถเอาไป
ติดต้ังเองได้
-	อาจมีหน่วยงานอืน่ทีก่ าลัง
พฒันาระบบทีค่ล้ายคลึงกนั
 เช่น ระบบสารบรรณที่
พฒันาโดย สพร.
-	ซอฟต์แวร์ ERP อาจ
เหมาะสมกบัหน่วยงานรัฐที่
ไม่ได้ใช้ระบบของส่วนกลาง
ในการบริหารงานภายใน  
เช่น หน่วยงานประเภท
องค์การมหาชน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

กระทรวงพาณิชย ์(ส านักงานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า)

BR0201X39 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ
การค้า ระยะที ่5 ประจ าปงีบประมาณ 2565

ประจ าปีงบประมาณ 2565
กจิกรรมที ่1 ออกแบบและพฒันาระบบบริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (คิด
ค้า.com) ส าหรับผู้ประกอบการ เพือ่ใช้ในการติดตามและวางแผนธรุกจิการค้า 
โดยมีวธิดี าเนินการดังนี้
     1.1 ศึกษาและจดัท ากรอบการวเิคราะหข์องระบบ
     1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน รวมทัง้ส ารวจและวเิคราะหค์วามต้องการของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน
     1.3 ทบทวนเอกสารทางวชิาการ งานวจิยั หรือแนวคิด
     1.4 ส ารวจความพร้อมด้านข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน
     1.5 ออกแบบหน้าจอ (Visualization Design) ระบบ
     1.6 พฒันาระบบก ากบัและติดตามนโยบายตามผลการออกแบบ กลุ่มเป้าหมาย
 :  
     - ผู้บริหาร
     - เจา้หน้าที่
     - ผู้ประกอบการ
     - ประชาชน
ผลผลิต :
     1. ระบบก ากบัและติดตามสถานการณ์เศรษฐกจิรายประเทศส่งออกส าคัญ 
(Policy Dashboard: Global Demand Dashboard) ระยะที ่2
     2. ระบบก ากบัติดตามสถานการณ์ค่าครองชีพประชาชน (Policy Dashboard:
 Cost of Living Analytics) ระยะที ่1
     3. เวบ็ไซต์ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกจิการค้าเชิงลึก (Trade Analytic 
E-Service : คิดค้า.com) ระยะที ่3

ต.ค. 64 - ก.ค. 65             18,044,200 งบประมาณยุทธศาสตร์ 
(งบประมาณแผ่นดิน)

MS 2.2

DEPA/GBDi BR0201X40 โครงการระบบติดตามข้อสัง่การนายกรัฐมนตรีผ่าน 
PMOC (DEPA/GBDi)

ระบบบูรณาการข้อมูล และ Dashboard การติดตามแผนงานโครงการภาครัฐตาม
ข้อส่ังการนายกรัฐมนตรี (PMOC)

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  10 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3

กระทรวงแรงงาน BR0201X41 โครงการบริหารจัดการระบบวิเคราะหข์้อมูลขนาด
ใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics) 
เพ่ือการพัฒนาก าลังแรงงานของประเทศ 

(โครงการต่อเน่ืองจากโครงการบริหารจัดการระบบ
วิเคราะหข์้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงานฯ ป ี2563)

มีฐานข้อมูลขนาดใหญข่องกระทรวงแรงงาน (ใหบ้ริการข้อมูล Open Data) ต.ค. 64 - ก.ย. 65               1,997,400 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65 (งบด าเนินงาน)

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X42 โครงการระบบเชือ่มโยงข้อมูลผู้เข้ารับการ
รักษาพยาบาล HIE (Health Link) ระยะที ่1  และ 2

ขยายผลการพฒันาระบบเชื่อมโยงข้อมูลประวติัการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภยั
และเป็นส่วนตัว ระบบยืนยันและพสูิจน์ตัวตน และใหบ้ริการข้อมูลแกแ่พทย์ ทัง้
โรงพยาบาลรัฐและเอกชน ใหค้รอบคลุมมากขึ้น เชื่อมต่อและใหบ้ริการข้อมูล 250 
โรงพยาบาล

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  250 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

NECTEC สพฐ. สถ. สธ. (กรมอนามัย) BR0201X43 การบรูณาการระบบข้อมูลสุขภาพและโภชนาการเด็ก
ผ่านแพลตฟอร์มกลางเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการ
เชือ่มโยง คัดกรองและเฝ้าระวังสุขภาวะเด็กรายคน 
(KidDiary)

ฐานข้อมูลภาวะโภชนาการทีม่ีคุณภาพ ครอบคลุม ประชากรเด็กปฐมวยัและวยั
เรียนใหไ้ด้มากทีสุ่ดและอา้งองิเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั เพือ่น าไปสู่การติดตามและ
คัดกรองเด็กรายคนใหไ้ด้ประสิทธภิาพมากทีสุ่ด รวมถึงหน่วยงานก ากบัดูแล
โรงเรียนสามารถใช้ข้อมูลร่วมกนัเพือ่พฒันา intervention ทีจ่ะท าใหเ้ด็กทีอ่ยู่ใน
กลุ่มเส่ียงได้รับการแกไ้ขและปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้ทันท่วงที

ต.ค.64 - ก.ย.65             30,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.สธ BR0201X44 โครงการเพ่ิมคุณภาพระบบคืนข้อมูลสุขภาพส่วน
บคุคลผ่านแอปพลิเคชัน H4U (Health for You)

ประชาชนมีโมบายแอปพลิเคชัน H4U เป็นเคร่ืองมือเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ประวติัสุขภาพของตนเองและของบุคคลในความดูแลได้ตามความจ าเป็น
ตลอดเวลาอย่างปลอดภยั
Output: 
ปี 64 มีฐานข้อมูลด้านสุขภาพระดับบุคคลทีพ่ร้อมใหเ้ชื่อมโยงตามมาตรฐานการ
แลกเปล่ียน
ปี 65 มี Dashboard ข้อมูลเพือ่การเฝ้าระวงัสุขภาพของบุคคลในระดับพืน้ที่

2564 - 2565  20 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.1 และ M2.3

สป.สธ BR0201X45 โครงการระบบจัดการข้อมูลการรับวัคซีนโควิด 19 ปี 64 มี Dashboard ข้อมูลการบริหารจดัการการฉีดวคัซีนของภาครัฐ
ปี 65 มีการบูรณาการเชื่อมข้อมูลกบั PMOC

2564 ยังไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับจดัสรรงบ

กลางเพิม่เติม

MS 2.3 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศสุขภาพ

สทนช. BR0201X46 โครงการจัดท าต้นแบบระบบแลกเปลีย่นข้อมูลกลาง
ด้านน้ า

แพลตฟอร์มกลางและมาตรฐานในการแลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่งหน่วยงานด้าน
ทรัพยากรน้ า

ม.ค. - ม.ิย. 64      13,000,000.0000 MS 2.3

สทนช. BR0201X47 โครงการจัดท าระบบคลังสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) 
และผังน้ า

ระบบคลังข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) และผังน้ า ม.ค. - ม.ิย. 64      45,000,000.0000 MS 2.3

สทนช. BR0201X48 โครงการพัฒนาระบบภมูิสารสนเทศเพ่ือประเมิน 
ติดตาม วางแผน และการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรแหล่งน้ าขนาดเล็ก

แพลตฟอร์มภมูิสารสนเทศเพือ่ประเมิน ติดตาม วางแผน และการมีส่วนร่วมเพือ่
การบริหารทรัพยากรแหล่งน้ าขนาดเล็ก

ม.ค. - ม.ิย. 64      20,000,000.0000 MS 2.3

สทนช. BR0201X49 โครงการจัดท าระบบศูนยน้์ าจังหวัดเพ่ือการบริหาร
จัดการน้ าในลุม่น้ าจังหวัดและภมูิภาค

พฒันาระบบศูนย์น้ าจงัหวดั ทัง้ 76 จงัหวดั เพือ่การบริหารจดัการน้ าในลุ่มน้ า
จงัหวดัและภมูิภาค และจดัหาเคร่ืองมืออปุกรณ์ การด าเนินการของศูนย์น้ าจงัหวดั
 ทัง้ 76 จงัหวดั 

ทัง้นี ้จะสามารถ Share  ชุดข้อมูล ข้อมูลคุณลักษณะลุ่มน้ า (จงัหวดั) ข้อมูลแผน
แม่บทลุ่มน้ า (จงัหวดั) / แผนงานโครงการ ข้อมูลการบริหารจดัการน้ า (แผนน้ า
แล้ง-น้ าท่วม และคุณภาพน้ า) ข้อมูลการติดตามและแจง้เตือน
ใหก้บั PMOC เพือ่ใช้สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายได้

ม.ค. - ม.ิย. 64    300,000,000.0000 MS 2.3

NECTEC กรมพัฒนาทีด่ิน กรมประมง 
กรมปศุสัตว์

BR0201X50 โครงการการบรูณาการข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการ
ใช้ประโยชน์ทีด่ินด้านการเกษตร ระยะที ่5 (Agri-Map)
และ แผนทีก่ารเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก
ส าหรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  (Agri-Map)

แผนทีเ่กษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุก (Agri-Map) ทีส่มบูรณ์มากยิ่งขึ้น
แผนทีก่ารเกษตรเพือ่การบริหารจดัการเชิงรุกส าหรับ EEC

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

ปี 65: 28,100,000

ปี 64 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พ.ร.บ. และ
ได้เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65 ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้านอตุสาหกรรมทีเ่ป็นเลิศ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : 
อตุสาหกรรมการเกษตร
ด้านเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : การ
สร้างและใช้ Big Data ภาค
เกษตร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ททท. BR0201X51 โครงการ Smart TATIC แพลตฟอร์มออนไลน์เพือ่การเชื่อมโยงข้อมูล วเิคราะหข์้อมูล และใหบ้ริการข้อมูล
ด้านตลาดการท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65             32,500,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.กก. BR0201X52 โครงการพัฒนาศูนยข์้อมูลดิจิทลัเพ่ือการทอ่งเทีย่ว
และบริการของประเทศไทย

ปรับปรุง และพฒันาข้อมูลด้านการท่องเทีย่วเชิงดิจทิัลทีม่ีคุณภาพ เพือ่ใหบ้ริการ
แกน่ักท่องเทีย่ว

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64             30,000,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3

สป.กก. BR0201X53 โครงการพัฒนาและยกรับดับข้อมูลเชิงดิจิทลั พฒันาและยกระดับขีดความสามารถของระบบ TIC และยกระดับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65             25,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.3

สป.กก. BR0201X54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทลัด้านการ
ทอ่งเทีย่ว

ปรับปรุง และพฒันาฐานข้อมูลกลาง (National Tourism Centralized 
Database for Services) จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และระบบต่างๆ ภายใต้ระบบ
ดิจทิัลเพือ่การท่องเทีย่วใหม้ีความสมบูรณ์ 

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65             15,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณในปี 65 MS 2.3

กทท. BR0201X55 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศกลาง เพ่ือ
พัฒนา E-service บริการประชาชนและพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านการทอ่งเทีย่วของประเทศ ระยะที ่1

พฒันาและยกระดับขีดความสามารถของระบบ TIC และยกระดับการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงเข้าสู่ระบบ TIC

มีระบบฐานขอมู้ลกลางเพือ่การใหบ้ริการอย่างมีประสิทธภิาพมากขึ้น สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนือ่ง และรองรับการท างานหรือการใหบ้ริการแบบออนไลน์

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65             48,395,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.3

DEPA/GBDi BR0201X56 โครงการระบบบริการข้อมูลอัจฉริยะด้านการทอ่งเทีย่ว
ในฐานวิถีชีวิตใหม่ (Travel Link)/พัฒนาระบบ
รวบรวมข้อมูลด้านทอ่งเทีย่วจากหน่วยงานภาครัฐ 
และพัฒนาระบบเก็บข้อมูลทอ่งเทีย่วจากอินเตอร์เน็ต
และสือ่สังคมออนไลน์ พัฒนาระบบปญัญาประดิษฐ์ 
และใหบ้ริการข้อมูลแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม ธรุกิจเกิดใหม่และประชาชน

กลุ่มวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมและธรุกจิเกดิใหม่มาใช้บริการระบบ อย่าง
น้อย 30 แหง่ เพือ่เพิม่รายได้และฐานลูกค้า

ต.ค. 64 - ก.ย. 65  35 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3

สป.พณ. BR0201X57 พัฒนาระบบบริหารกิจกรรมและฐานข้อมูล Big Data 
ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์

เป้าหมาย:
จ านวนผู้รับบริการทีเ่ข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลผ่านระบบบริหารกจิกรรมและ
ฐานข้อมูล Big Data ผู้รับบริการกระทรวงพาณิชย์ ไม่น้อยกวา่ 50,000 รายการ
ผลผลิต/ผลลัพธ:์
 -  ลดระยะเวลาและค่าใช้จา่ยในกระบวนการสมัครและการบริหารจดัการการ
สมัครเข้าร่วมกจิกรรมของกระทรวงพาณิชย์ได้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 เมือ่เทียบกบั
ช่วงระยะเวลาทีผ่่านมากอ่นเปิดใหบ้ริการผ่านระบบ (ภายในปี 2564)
 - ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับการแนะน าข้อมูลกจิกรรมจากกระทรวง
พาณิชย์ทีเ่หมาะสมตรงกบัความต้องการไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 70 จากจ านวนผู้ได้รับ
บริการผ่านระบบทัง้หมด (ภายในปี 2565)

ตุลาคม 2563 -
กนัยายน 2565

            25,000,000 งบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี พ.ศ. 
2563, 2564 และ 2565

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

NECTEC/สศก./กสก./ส.ป.ก./สพร./ธ.
ก.ส.

BR0201X58 โครงการบรูณาการระบบข้อมูลทะเบยีนเกษตรกรและ
จัดท าข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบเปดิเชือ่มโยงกับ
ศูนยก์ลางข้อมูลเปดิภาครัฐ (ระยะที ่1 และระยะที ่2) 
(แผนDG)

บูรณาการระบบข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และจดัท าาข้อมูลทางด้านการเกษตรแบบ
เปิดเชื่อมโยงกบั ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

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

ปี 64 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม พ.ร.บ. และ
ได้เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65 ต่อเนือ่ง

MS 2.3 ด้านเศรษฐกจิ
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : การ
สร้างและใช้ Big Data ภาค
เกษตร

DEPA/GBDi BR0201X59 โครงการส่งเสริมเด็กทนุไทยสร้างชาติด้วยเทคโนโลย ี
Big Data

จ านวนผู้ประกอบการบริการแพลตฟอร์มบิก๊ดาต้าประเทศไทย 3 ราย 
ประกอบด้วย platform ด้านสุขภาพ ด้านการท่องเทีย่ว  และ Data Analytics

มค.64-ธค.65 304.0475
ล้านบาท

(งบลงทุนพฒันา 
Platform 150 ลบ)

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 2.3

สศช. NECTEC BR0201X60 โครงการทีป่รึกษาบริหารจัดการและพัฒนาการน า
ข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  (TPMAP)

ระบบข้อมูลขนาดใหญส่ าหรับการพฒันาคนตลอดช่วงชีวติ Thai People Map 
and Analytics Platform (TPMAP) ระบบทีส่มบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพือ่ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านการพฒันาคุณภาพชีวติทัว่ประเทศ

พ.ย.61 - พ.ย. 64             33,320,000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน
ประเด็นปฏรูิปที ่2 : ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกนั 
กา้วสู่รัฐบาลดิจทิัล

DEPA/GBDi BR0201X61 โครงการระบบเชือ่มโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน (Youth
 Link)/พัฒนาระบบเชือ่มโยงและบรูณาการข้อมูล 
ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านสวัสดิการ ที่
เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชน จากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธกิาร
 และกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบใหบ้ริการ
ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการด าเนินงานของ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

แพลตฟอร์มใหบ้ริการข้อมูลแกห่น่วยงานภาครัฐทีเ่กีย่วข้องกบัเด็กและเยาวชน ต.ค. 64 - ก.ย. 65  51 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3

สลน. BR0201X62 โครงการพัฒนาระบบติดตามการด าเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาล

เพือ่ใหก้ารบูรณาการข้อมูลขนาดใหญค่รอบคลุม ควรพจิารณาโครงการบูรณาการ
ข้อมูลด้านภมูิศาสตร์ (Geographic Data Architecture ) สนับสนุนงานทัง้ 5 ด้าน
 หรือ ด้านอืน่ ๆ  เพือ่เชื่อมกบั PMOC   หรือ โครงการในลักษณะ open data /
data catalog/ data exchange  เพือ่การบริการข้อมูลด้านภมูิสารสนเทศ

ม.ีค. - ต.ค. 64               6,000,000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 2.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

สป.พม. (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์)

BR0201X63 โครงการบรูณาการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
เพ่ือบริหารสวัสดิการสังคม 
 	 	

 เชิงผลผลิต (Output)
  1. มีระบบฐานข้อมูลทีเ่ชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลทัง้ภายในและภายนอก
กระทรวง พม.
  2. มีแอพพลิเคชั่นทีส่ามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์ทางสังคมและข้อมูลด้าน
สวสัดิการสังคม 
  3. มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) ทีร่องรับการประมวลผลข้อมูลที่
หลากหลายและปริมาณมาก
เชิงผลลัพธ ์(Outcome)
1) ด้านบริหารจดัการ
    - สามารถรายงานสถานการณ์ทางสังคมได้อย่างทันท่วงที
    - สามารถติดตามการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธภิาพ 
2) ด้านการเบิกจา่ยสวสัดิการและการใหค้วามช่วยเหลือ
     - สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การใหค้วามช่วยเหลือได้
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีเ่ดือดร้อน ไม่กระจกุตัวเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ และพืน้ที่
ใดพืน้ทีห่นึง่
     - สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การใหค้วามช่วยเหลือถึง
มือประชาชนทีเ่ดือดร้อนอย่างแท้จริง และสอดคล้องกบัความต้องการ
     - สามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลข้อมูล เพือ่น าไปสู่การลดปัญหาการเบิก
จา่ยเงินสวสัดิการซ้ าซ้อนจากแต่ละกรมภายในกระทรวงเป้าหมายเชิงผลผลิต 
(Output)1) มีระบบทีส่ามารถแสดงผลข้อมูล การบันทึกข้อมูลเพือ่ใช้ในการบริหาร
จดัการงานบันทึกข้อมูล2) มีระบบการบริการบันทึกข้อมูลมาตรฐานแบบบูรณาการ 
(Standard Data Input Form) ส าหรับการสงเคราะหแ์กก่ลุ่มเป้าหมาย ด้าน
สวสัดิการสังคมของกระทรวง พม. ทีม่ีความถูกต้อง ครบถ้วน3) มีระบบประมวลผล
แบบฟอร์มและข้อมูล (Form and Data Processing) เพือ่เตรียมข้อมูลและส่งต่อ
ข้อมูลไปยังระบบงานของกรมต่าง ๆ4) มีระบบการใหบ้ริการข้อมูล (Data 

ปีงบประมาณ 2564	 30,245,400 MS 2.3

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X64 โครงการพัฒนานวัตกรรมดิจิทลัภาครัฐ หน่วยงานมีการบูรณาการข้อมูล / เข้ามาใช้ประโยชน์ 100 หน่วยงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64  15,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 2.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

รพ. ศิริราช/รพ.รามาธบิดี/รพ. ศรี
นครินทร์ และรพ.สงขลานครินทร์
ม.มหดิล (คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร และวิทยาลัยราชสุดา)/
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
(StanfordUniversity,New York
University และ Huazhong 
University)

BR0201X65 โครงการปญัญาประดิษฐ์เพ่ือการแลกเปลีย่นข้อมูล 
ตรวจคัดกรองและช่วยวินิจฉัยมะเร็งเพ่ือสุขภาพคน
ไทย โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

MS 4.2 และ MS 2.2

สธ. (กคร.) และ อว. (สวทช.) BR0201X66 โครงการแพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ทาง
ระบาดวิทยาของโรคติดต่ออยา่งบรูณาการ โครงการ
ตาม (ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือ
การพัฒนาประเทศไทย

MS 4.2 และ MS 2.2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)(สพร.) /หน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรภาครัฐทีน่ าระบบไปใช้

BR0201X67 โครงการบริการภาครัฐ – chatbot โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย

MS 4.2 และ MS 2.2

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X68 โครงการพัฒนาระบบนิเวศทางดิจิทลั (Digital 
ecosystem) ส าหรับ หน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาสู่
รัฐบาลดิจิทลัเพ่ือประชาชน

เป้าหมาย 1. ศึกษา และพฒันากรอบแนวคิดเกีย่วกบัระบบนิเวศทางดิจทิัลของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ 2. น ากรอบแนวคิด
เกีย่วกบัระบบนิเวศทางดิจทิัลของหน่วยงานภาครัฐมาประยุกต์ใช้ในการยกระดับ
ประสิทธภิาพส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ 3. ส่งเสริม ผลักดัน 
สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนแกไ้ขปัญหาและอปุสรรคในการยกระดับ
ประสิทธภิาพของหน่วยงานภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ
ผลผลิต 1. รายงานผลการศึกษากรอบแนวคิดและและแนวทางการสร้างระบบ
นิเวศทางดิจทิัลของหน่วยงานภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ
 2. รายงานผลการจดังานประชุมสัมมนาเพือ่เผยแพร่ผลการศึกษาการสร้างระบบ
นิเวศทางดิจทิัลของหน่วยงานภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ
 3. รายงานผลการทดลองและทดสอบโมเดลการสร้างระบบนิเวศทางดิจทิัลของ
หน่วยงานภาครัฐส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิทีเ่หมาะสมกบั
บริบทของหน่วยงานภาครัฐไทย 4. รายงานผลการส่งเสริม ผลักดัน ใหห้น่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการตามรูปแบบของระบบนิเวศทางดิจทิัลเพือ่ยกระดับประสิทธภิาพ
ส าหรับการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ 5. ส่ือประชาสัมพนัธ์
ผลลัพธ ์หน่วยงานภาครัฐสามารถน าแนวคิดเร่ืองระบบนิเวศทางดิจทิัลมาใช้ในการ
ยกระดับประสิทธภิาพการใหบ้ริการประชาชนและภาคธรุกจิ

ต.ค.64 - ก.ย.65 3,000,000 บาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงาน ก.พ. BR0201X69 การจัดท าแนวทาง วิธกีาร และ/หรือ กลไกการดึงดูด 
พัฒนา รักษา และบริหารจัดการก าลังคนดิจิทลัภาครัฐ
ใหส้ามารถปฏบิตัิงานได้อยา่งเต็มศักยภาพ และ
กระตุน้ความสามารถในการปรับเปลีย่นองค์กรภาครัฐ
เปน็รัฐบาลดิจิทลั

 - มีผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านดิจทิัลทีเ่พยีงพอ
 - ผู้ปฏบิัติงานด้านเทคโนโลยีดิจทิัลภาครัฐได้รับการยกระดับความรู้ ความสามารถ
 และมีความเพยีงพอทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพือ่สนับสนุนการขับเคล่ือน
หน่วยงานภาครัฐไปสู่ดิจทิัลไทยแลนด์

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.66

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ ไม่ใช้เงินงบประมาณ MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X70 การประเมินประสิทธภิาพการปฏบิตัิราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตัวชีว้ัดการพัฒนาองค์การสู่
ดิจิทลั (ร้อยละ 15))

เป้าหมาย 1) เพือ่สนับสนุนกลไกการประเมินประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการของ
ส่วนราชการ ใหส้ามารถด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน
เดียวกนั และ 2) เพือ่พฒันาระบบการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐในการ
ขับเคล่ือนภารกจิส าคัญของรัฐบาล การแกไ้ขปัญหาและการอ านวยความสะดวก
แกป่ระชาชน เพือ่เพิม่ศักยภาพของหน่วยงานในการสนับสนุนการพฒันาประเทศ
ผลผลิต  1) รายละเอยีดตัวชี้วดัส าหรับการประเมินส่วนราชการ 2) ประชุมหารือ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติ
ราชการของส่วนราชการ 3) จดัท าคู่มือการประเมินประสิทธภิาพการปฏบิัติราชการ
ในรูปแบบส่ือดิจทิัล/อเิล็กทรอนิกส์ และ 4) ประชุมติดตามผลการปฏบิัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธภิาพในการปฏบิัติราชการ
ผลลัพธ ์ ผลการประเมินส่วนราชการมีความน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนดตามมติคณะรัฐมนตรี

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.65

9,067,800 บาท / 
10,000,000 บาท

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ 64/ 

เสนอขอต้ังงบในปี 65

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X71 โครงการอ านวยความสะดวกภาครัฐ ในการ
ปรับเปลีย่นไปสูก่ารเปน็องค์กรดิจิทลั (สพร.)

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยีดิจทิัลไปประยุกต์ใช้ 100 หน่วยงานใน 12 จงัหวดั 
และ 4 ภมูิภาค

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

 10,800,000 บาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X72 โครงการศูนยเ์ทคโนโลยแีละนวัตกรรมดิจิทลัภาครัฐ 
(DGTi) (สพร.)

หน่วยงานภาครัฐน าเทคโนโลยีดิจทิัลไปประยุกต์ใช้ 100 หน่วยงานใน 12 จงัหวดั 
และ 4 ภมูิภาค

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

 14,300,000 บาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร

BR0201X73 โครงการพัฒนาการน า Big Data และ AI มาใช้ในการ
วางแผนนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร

เชิงปริมาณ :
1. กระทรวงศึกษาธกิาร มี Big Dataบูรณาการเพือ่แลกเปล่ียนข้อมูลระหวา่งองค์กร
 (หน่วยงาน สังกดักระทรวงศึกษาธกิาร) จ านวน 1 ระบบ
2. กระทรวงศึกษาธกิารมีระบบ AI/Machine Learning เพือ่วเิคราะหป์ัจจยัที่
เกีย่วเนือ่งกบัคุณภาพการศึกษาและนโยบาย จ านวน 1 ระบบ
เชิงคุณภาพ :
1. มีระบบ Big Data และ AI เพือ่ใช้ในการบริหารข้อมูล และสร้างอลักอริทึม 
ส าหรับการตัดสินใจ ทีม่ีประสิทธภิาพแม่นย า ส่งผลใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษา
ไทย กา้วน าเหนือคู่แข่งในภมูิภาคเดียวกนั

พฤศจกิายน 2563 - 
กนัยายน 2564

            25,060,600 งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี พ.ศ. 2564

MS 3.1

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC) 

BR0201X74 โครงการฝึกอบรม และพัฒนาเน้ือหา ส าหรับจัด
ฝึกอบรมการพัฒนาทกัษะทางด้านเทคโนโลยดีิจิทลั 
และปญัญาประดิษฐ์ (AI)

ฝึกอบรม และพฒันาเนือ้หา ส าหรับจดัฝึกอบรมการพฒันาทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีดิจทิัล และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหก้บับุคลทีส่นใจ

ต.ค. 64- ก.ย. 65               7,000,000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงาน ก.พ. BR0201X75 โครงการ "โรงซ่อม เสริม และสร้างรัฐบาลดิจิทลั" หรือ
 Digital Garage เพ่ือช่วยสนับสนุนใหส้่วนราชการได้
บคุลากรทีม่ีทกัษะด้านดิจิทลัและนวัตกรรมอยา่ง
เหมาะสม

ส่วนราชการมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะ ส าหรับกลุ่มก าลังคน
คุณภาพด้านวทิยาการข้อมูล (HRM for Digital Talents)

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.67

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ ไม่ใช้เงินงบประมาณ MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

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

BR0201X76 การจัดท าแนวทางและกรอบการด าเนินงานในการ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ รวมถึงเสริมสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอยา่ง
ต่อเน่ือง

 - บุคลากรภาครัฐด้าน Big Data ได้รับการพฒันาขีดความสามารถ
 - บุคลากรภาครัฐได้รับการพฒันาขีดความสามารถด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูล 
และมีการน าทักษะไปใช้ หรือพฒันาทักษะอย่างต่อเนือ่ง

พ.ย. 63 - ก.ย. 64 / ต.ค.
 64 – ก.ย.68

 ไม่ใช้เงินงบประมาณ ไม่ใช้เงินงบประมาณ MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X77 โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม
ของบคุลากรเพ่ือส่งเสริมรัฐบาลดิจิทลั (Government
 Digital Skills) (สพร.)

จ านวนบุคลากรภาครัฐทีผ่่านการอบรมจากสถาบันพฒันาบุคลากรด้านดิจทิัล
ภาครัฐ (TDGA) 7,000 คน

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

 4,432,100 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

สถาบนัคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) BR0201X78 โครงการระบบฐานข้อมูลการประเมินมาตรฐานทกัษะ
ด้านข้อมูลมหตัและสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของข้าราชการและบคุลากรภาครัฐ

มีเคร่ืองมือสนับสนุนการประเมินตนเอง Self-Assessment โดยวดัทักษะด้าน
ข้อมูลมหตัด้วยแบบทดสอบแกข่้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ม.ค. - ม.ิย. 64 ยังไม่มีงบประมาณ
รองรับขอรับจดัสรรงบ

กลางเพิม่เติม

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน) สพร.

BR0201X79 โครงการการเพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการ
องค์กรด้านดิจิทลั (High Performance 
Organization) (สพร.)

ระดับความส าเร็จของการปรับเปล่ียนองค์กรไปเป็นดิจทิัล ร้อยละ 100 ของแผนที่
วางไว้

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

 14,054,500 บาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X80 โครงการเพ่ิมทกัษะใหม่ทีจ่ าเปน็ และการเสริมทกัษะ
ใหม่ ด้านดิจิทลัภาครัฐ ((Reskill - Upskill)

จ านวนเจา้หน้าทีอ่ย่างน้อย 50% ของหน่วยงานหลักได้รับการพฒันาตามแผน 150
 คน

ต.ค.64 - ก.ย.65  1,082,400 บาท เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 3.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X81 การประยกุต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทลัเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
การท างานและบริการประชาชน โครงการตาม (ร่าง) 
แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

MS 3.1

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

BR0201X82 การพัฒนาทกัษะ ทศันคติ และความสามารถบคุลากร
ภาครัฐทางด้านดิจิทลั โครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนา
รัฐบาลดิจิทลั

MS 3.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X83 โครงการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการ
ขับเคลือ่นจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนของประเทศไทย โครงการตาม (ร่าง) แผน
แม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย

หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ เพือ่
ขับเคล่ือนเทคโนโลยีดิจทิัล อตุสาหกรรมดิจทิัล แรงงานดิจทิัล ของประเทศ ด้วย
การมีแนวทางในการปฏบิัติอย่างมีรูปธรรม

270 วนันับถัดจาก
วนัลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปีงบประมาณ 2565)

          8,258,000.00 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X84 โครงการสร้างความตระหนักรู้การประยกุต์ใช้
ปญัญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม เพ่ือรองรับการ
ขับเคลือ่นสูอุ่ตสาหกรรมแหง่อนาคต โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีปัญญา
 ประดิษฐ์ทีม่ีศักยภาพในการขับเคล่ือนอตุสาหกรรมแหง่อนาคต สู่ตลาดแรงงาน
ดิจทิัล (Digital Workforce)

270 วนันับถัดจาก
วนัลงนามในสัญญา 

(9 เดือน)
(ปีงบประมาณ 2565)

        32,435,000.00 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X85 การจัดท าแนวปฏบิตัิจริยธรรมปญัญาประดิษฐ์ 
(Thailand AI Ethics Guideline) โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย

MS 4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X86 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลัของรัฐ (กิจกรรม  
ใหบ้ริการเฝ้าระวังภยัคุกคามไซเบอร์ใหกั้บโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทลัและบริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ)

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐได้รับการเฝ้าระวงัและป้องกนัภยัคุกคามทางเทคโนโลยี
สารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมีเคร่ืองมือทีช่่วยในการประสานการแจง้เหตุ
ร่วมกบัหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญทางสารสนเทศ เพือ่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ภยัคุกคามได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธภิาพ โดยกจิกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตทีจ่ะส่งมอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   - มีมาตรฐานส าหรับเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ Digital ID/การใช้ลายมือชื่ออเิล็ก
ทรอนิกส์ฺ/ชุดข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและมีเคร่ืองมือในการปกป้องระบบหรือ
ข้อมูลทีส่ าคัญของภาครัฐ ส าหรับ 250 หน่วยงาน 1 ระบบ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  275,500,900 บาท*
(งบประมาณปี 64)

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X87 โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและความ
มัน่คงปลอดภยัด้านดิจิทลั (Infrastructure and 
Security)
(กิจกรรม ใหบ้ริการเฝ้าระวังภยัคุกคามไซเบอร์ใหกั้บ
บริการออนไลน์ภาครัฐ และจัดการเหตุการณ์ภยั
คุกคามไซเบอร์ใหกั้บโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทาง
สารสนเทศ (CII))

เพือ่ปฏรูิปกระบวนการท างานของภาครัฐเพือ่ผลักดัน
ใหเ้กดิการใหบ้ริการภาครัฐทีม่ีประสิทธภิาพและประสิทธผิลในรูปแบบทีเ่ป็นตาม
มาตรฐานสากล และมีความมัน่คงปลอดภยั รวมทัง้ท าใหเ้จา้หน้าทีรั่ฐมีเคร่ืองมือ 
เทคโนโลยี และนวตักรรมทีช่่วยสนับสนุนการใหบ้ริการภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนท าได้อย่างรวดเร็วและทัว่ถึง เพือ่ใหต้อบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมและเตรียมความ
พร้อมของประเทศใหเ้ป็นทีน่่าลงทุนในสายตาของนักลงทุนต่างชาติ อนัจะส่งผลต่อ
การกระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม กจิกรรมดังกล่าว มีผลผลิตทีจ่ะส่ง
มอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
   - มีระบบใหบ้ริการเฝ้าระวงัภยัคุกคามไซเบอร์ใหก้บัโครงสร้างพืน้ฐานดิจทิัลและ
บริการออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐ เพือ่เพิม่ความเชื่อมัน่ในการใหบ้ริการ จ านวน
 400 หน่วยงาน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  575,844,100 บาท*
(ค าของบประมาณ ปี 

65)

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1 การบริหารราชการแผ่นดิน

ส านักงานคณะกรรมการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X88 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้าน
ไซเบอร์ของประเทศ
กิจกรรม จัดท ามาตรการและแนวปฏบิตัิขัน้ต่ าในการ
ปกปอ้งและรักษาความมัน่คงปลอดภยัโครงสร้าง
พ้ืนฐานส าคัญของประเทศ

มาตรการ มาตรฐาน แนวปฏบิัติขั้นต่ า และแนวทางการส่งเสริมในการปกป้องและ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัโครงสร้างพืน้ฐานส าคัญของประเทศ ตามทีก่ าหนดไวใ้น
 พรบ. รักษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65               5,000,000 เสนอขอตัง้งบประมาณ
ในป ี65

MS 4.1

ส านักงานคณะกรรมการรักษาความ
มัน่คงปลอดภยัไซเบอร์แหง่ชาติ (สกมช.)

BR0201X89 โครงการเพ่ิมขีดความสามารถระบบบริหารจัดการด้าน
ไซเบอร์ของประเทศ
กิจกรรม ประเมินความเสีย่งต่อภยัคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

รายงานการวเิคราะหแ์ละประเมินความเส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ในภาพรวมของ
ประเทศ และการก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียงต่อภยัคุกคามไซเบอร์ของ
ประเทศ

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

MS 4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X90 โครงการจ้างทีป่รึกษากิจกรรมจัดท าแผนแม่บทการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบคุคล พ.ศ. 2564-2568 ภายใต้โครงการจัดตัง้
ส านักงานคณะคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล

1. จดัท าแผนแม่บทการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2564-2568) เพือ่ก าหนดกรอบแนว
ทางการด าเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ
2. เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
และ/หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สามารถน าแผนแม่บทการด าเนินงาน
ด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2564-2568 มา
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานขององค์กรได้

30 ก.ย. 63 - 26 ม.ิย. 64  4,200,000 บาท  งบประมาณรายจา่ย
ประจ าปี 2563 
(โครงการจดัต้ัง
ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X91 โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง
ภายใต้พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อมูลพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย 
หลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากบัดูแลเกีย่วกบัการใหค้วามคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีเ่ป็นไปตามหลักการทีก่ฎหมายก าหนดและสอดคล้องกบัมาตรฐานสากล 
เพือ่ประกอบการพจิารณาในการออกกฎหมายล าดับรองภายใต้พระราชบัญญติั
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
2. มีกฎหมายล าดับรองทีก่ าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากบัดูแล
เกีย่วกบัการใหค้วามคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นไปตามพระราชบัญญติัคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

31 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 64 17,500,000 บาท งบประมาณจากแหล่งอืน่
 (กองทุนพฒันาดิจทิัล
เพือ่เศรษฐกจิและสังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X92 โครงการจ้างทีป่รึกษาจัดท าแนวปฏบิตัิเก่ียวกับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Personal Data 
Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วน
บคุคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบคุคล ตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล พ.ศ. 2562

1. คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีข้อมูลเชิงลึก เพือ่ประกอบการ
พจิารณาออกประกาศแนวปฏบิัติเกีย่วกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal
 Data Protection Guideline) ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ป็นไปตามหลักการทีก่ฎหมายก าหนดและสอดคล้องกบั
มาตรฐานสากล 
2. หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่ป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้
ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวทางเบือ้งต้น เพือ่เตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญติัคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

24 ธ.ค. 63 -18 ธ.ค. 64  18,944,705 บาท งบนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่ 
(กองทุนพฒันาดิจทิัลเพือ่
เศรษฐกจิและสังคม)

MS 4.1 ด้านกฎหมาย

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X93 โครงการศูนยป์ระสานงานและแก้ไขปญัหาข่าวปลอม 
(Anti Fake News Center: AFNC) 

มีระบบงาน เคร่ืองมือ อปุกรณ์ สถานที ่และบุคลากรในการปฏบิัติงาน พร้อมทัง้ท า
การพฒันาบุคลากรและเครือข่าย ผู้ประสานงาน ทัง้ภาครัฐ และภาคเอกชน ให้
สามารถปฏบิัติงาน
ด้านการวเิคราะหเ์นือ้หา บริหารการข่าว และการรับแจง้เตือน ได้ทันท่วงที และ
ด าเนินการประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
รวมไปถึงประชาชนและส่ือมวลชน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ใหแ้ก่
ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวจิารณญาณกอ่นจะเผยแพร่หรือส่งต่อใน
อนิเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 
30 ก.ย. 65

   245,226,800.0000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 และ 

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X94 โครงการจ้างเหมาเฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย 
(Facebook Fanpage “อาสา จับตา ออนไลน์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวงั ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทีผิ่ดกฎหมาย มีเจา้หน้าที่
รวบรวมจดัเกบ็ สืบสวน วเิคราะหข์้อมูลหลักฐานเพือ่ร้องขอต่อศาลใหม้ีการระงับ
การแพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพวิเตอร์ทีผิ่ดกฎหมาย มีช่องทางใหป้ระชาชนแจง้
เบาะแส เนือ้หาทีไ่ม่เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65      19,938,700.0000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 และ 

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สดช.)

BR0201X95 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทลั
ของรัฐ กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวน์กลางภาครัฐ  
(Government Data Center and Cloud service: 
GDCC)

ใหบ้ริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) กบัหน่วยงานภาครัฐ จ านวน 12,000 
VM หรือ 48,000 vCPU และรองรับบริการข้อมูลแบบเปิดไม่น้อยกวา่ 7 ชุดข้อมูล 
(Datasets)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64    845,763,100.0000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

บริษัท โทรคมนาคม แหง่ขาติ จ ากัด 
(มหาชน) (NT)

BR0201X96 แผนงาน Government Big Data and AI Platform เป้าหมายคือ มี Platform ส าหรับภาครัฐ เพือ่พฒันาทักษะทางด้านปัญญาประดิษฐ์
 (AI)  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ ่(Big Data) เพือ่น าไปประยุกต์ใช้
งานตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานต่าง ๆ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 MS 4.2

บริษัท โทรคมนาคม แหง่ขาติ จ ากัด 
(มหาชน) (NT)

BR0201X97 แผนงานการใหบ้ริการ 5G ส าหรับลูกค้าองค์กร เพือ่เตรียมใหบ้ริการแกลู่กค้าองค์กร เพือ่สนับสนุนความสามารถในการพฒันาด้าน
อตุสาหกรรมการศึกษา เมืองอจัฉริยะ และด้านสาธารณสุขของประเทศ ช่วย
ยกระดับ บริการภาครัฐในด้านต่างๆ และความมัน่คง เพือ่ร่วมขับเคล่ือนประเทศสู่
ไทยแลนด์ 4.0 ผู้รับผลประโยชน์ กลุ่มองค์กรต่างๆ ในด้านสาธารณสุข การศึกษา 
การเกษตร อตุสาหกรรม และเมืองอจัฉริยะทีต้่องการใช้บริการเทคโนโลยี 5G 
ภายในพืน้ทีเ่ฉพาะ

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 MS 4.2

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X98 โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายสือ่สารข้อมูล
เชือ่มโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

จ านวนหน่วยงานภาครัฐ (สะสม) ทีม่ีการเชื่อมโยงกนัผ่านเครือข่ายส่ือสารภาครัฐ 
3,100 หน่วยงาน

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

MS4.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X99 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทลัภาครัฐทีม่ี
ความมัน่คงปลอดภยั (GSI (DG Links))

เชื่อมโยงหน่วยงาน/ระบบส าคัญด้วย DG Links 105 หน่วยงาน ต.ค. 63 - ก.ย. 64  256,200,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 4.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X100 โครงการศูนยข์้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center (DG
 Cloud))

จ านวนระบบส าคัญทีใ่ช้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ (DGA Data Center) 2 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  103,700,000 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 4.2 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข BR0201X101 โครงการพัฒนา Digital Health Regulatory 
Sandbox

มีรูปแบบการบริการ (Business Model) ทีม่ีความเป็นไปได้โดยไม่มีการปิดกัน้
นวตักรรมการบริการในอนาคต น าไปสู่การก ากบัดูแลทีม่ีประสิทธภิาพและ
คุ้มครองความปลอดภยัใหแ้กผู้่รับบริการ

2564 - 2565      50,000,000.0000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 4.2 ด้านสาธารณสุข ประเด็นที่
 2 ระบบเทคโนโลยีและ

สารสนเทศสุขภาพ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแหง่ชาติ BR0201X102 โครงการพัฒนาต้นแบบระบบคาดการณ์สถานการณ์
น้ าด้วย AI

ระบบคาดการณ์สถานการณ์น้ าและข้อมูลเปิด น าข้อมูลเชิงอตุุ อทุกมาวเิคราะห ์ใช้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมมาวเิคราะหด้์วย AI

ม.ค. - ม.ิย. 64      80,000,000.0000  MS 4.2

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC)

BR0201X103 โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มปญัญาประดิษฐ์
สัญชาติไทย (AI for Thai)

AI for Thai V2
• มีระบบ Monitor ทรัพยากรแยกตามบริการแต่ละตัว
• มี dash board สถิติการใช้งานแยกตามบริการแต่ละตัว
• มีระบบ Back-end ส าหรับเจา้ของบริการ เพือ่ติดตามสถิติการใหบ้ริการ

ต.ค. 63 - ต.ค. 64       8,000,000.0000 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 4.2 

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC)

BR0201X104 โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอัจฉริยะ
  
(Smart City Data Service Platform) + (Micro 
Service หรือ MECAs)

แพลตฟอร์มบริการข้อมูลเมืองอจัฉริยะ และคลาวด์แพลตฟอร์มใหร้องรับบริการ
ข้อมูลเมืองทีข่ยายได้ (Micro Service หรือ เมฆา: MECAs) พร้อมเปิดใหบ้ริการ
กบัหน่วยงานทีส่นใจ

ก.ค. 62 - ก.ค. 65       7,682,000.0000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC)
ร่วมกับ
1) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
2) สถาบนัไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 
4) บริษัท เน็กซ์พาย จ ากัด

BR0201X105 โครงการขยายผล NETPIE IoT Platform  และการ
พัฒนา IoT Platform เพ่ือบรูณาการการออกแบบ 
การผลิต และการบริการในอุตสาหกรรม

NETPIE IoT Platform: แพลตฟอร์มส่ือสารเชื่อมต่อทุกส่ิงบนโลกอนิเทอร์เน็ต 
ตอบสนองผู้ใช้งานเชิงพาณิชย์

2564 - 2567      32,416,500.0000 โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 และ 

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.2 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ชาติ

BR0201X106 ศูนยท์รัพยากรคอมพิวเตอร์เพ่ือการค านวณขัน้สูง 
(ThaiSC)

โครงสร้างพืน้ฐานด้านการค านวณประสิทธภิาพสูง สามารถรองรับโจทย์ปัญหา
ขนาดใหญข่องประเทศ เพือ่ความรวดเร็วและแม่นย าในการหาค าตอบ โดย
ใหบ้ริการแบบเปิด (Open Services) เพือ่ใช้ในงานวจิยัและพฒันาทีต่อบโจทย์
ประเทศ

ต.ค. 63 - ก.ย. 67  ปี 64: 600,000,000
ปี 65: 92,680,880
ปี 66: 71,300,000
ปี 67: 59,300,000

ปี 64 โครงการทีไ่ด้รับ
จดัสรรตาม และได้เสนอ
ขอต้ังงบประมาณในปี 65

MS 4.2 

สศช./ มท. (สถ./ กชช.) BR0201X107 โครงการระบบข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูลเพ่ือลด
ช่องว่างความยากจนในประเทศ (AI for poverty
alleviation in Thailand) โครงการตาม (ร่าง) แผน
แม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ไทย

MS 4.2 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(สป.สธ./
กว./ กกพ./ อย./ กคร.)

BR0201X108 โครงการแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยปีญัญาประดิษฐ์
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข โครงการตาม (ร่าง) 
แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย

MS 4.2 

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

BR0201X109 โครงการพัฒนาเครื่องมือและแบบจ าลอง ด้าน AI เพ่ือ
การประยกุต์ใช้ในด้านการเกษตรของประเทศไทย  
โครงการตาม (ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์
แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

MS 4.2 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(depa)/อว. (สอวช.)/สวสธ./สมาคม
ด้านดิจิทลั (เช่น AIAT)/ ส.อ.ท./ สภา
หอการค้าไทย)

BR0201X110 โครงการส่งเสริมใหเ้กิดการพัฒนาอุตสาหกรรม
ฮาร์ดแวร์รองรับเทคโนโลย ีAI โครงการตาม (ร่าง) 
แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย

MS 4.2 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 
(depa)

BR0201X111 โครงการพัฒนาสตาร์ทอัพ AI Tech โครงการตาม 
(ร่าง) แผนแม่บทปญัญาประดิษฐ์แหง่ชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย

MS 4.2 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา และ 
ส านักงาน ก.พ.ร.

BR0201X112 สนับสนุนใหห้น่วยงานของรัฐทบทวนกฎหมายและ
กฎระเบยีบทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการปรับเปลีย่นรูปแบบ
การบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูด่ิจิทลัผ่าน
กลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎระเบียบทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารงานและการ
บริการภาครัฐไปสู่ดิจทิัลได้รับการทบทวนและแกไ้ขปรับปรุง

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สามารถระบุได้ 
(เนือ่งจากเป็นการ

ด าเนินงานตามภารกจิ
หน้าทีข่องส านักงานฯ 

โดยไม่มีการจดัท า
โครงการขึ้นใหม)่

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี BR0201X113 โครงการปรับปรุงกฎหมายและหรือระเบยีบในความ
รับผิดชอบของ สปน.

กฏหมายและหรือระเบียบในความรับผิดชอบของ สปน.ได้รับการทบทวน ปรับปรุง
อย่างน้อย 1 ฉบับ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64                          -   โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3

 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)(สพร.) และ
หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

BR0201X114 การปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎระเบยีบ ข้อบงัคับ
เพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนโยบายรัฐ 
โครงการตาม (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั

MS 4.3

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X115 โครงการศึกษากฎหมายเพ่ือส่งเสริมการเปน็รัฐบาล
ดิจิทลั

เป้าหมาย 1. ศึกษากฎหมายทีเ่กีย่วข้องและสร้างกรอบแนวคิดตลอดจนแนวทางให้
กฎหมายส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจทิัลอย่างสมบูรณ์แบบ ทัง้การบริหารจดัการ
หน่วยงานภาครัฐและการใหบ้ริการประชาชนและผู้ประกอบการ รวมถึงการส่งเสริม
เศรษฐกจิดิจทิัลโดยรวมของประเทศ  2. ศึกษาเปรียบเทียบการใหบ้ริการออนไลน์
ของหน่วยงานรัฐในกลุ่มประเทศตัวอย่างกบัสถานะปัจจบุันของประเทศไทย อนั
น าไปสู่การจดัท าข้อเสนอแนะแนวทางการใช้กฎหมายส่งเสริมการเป็นรัฐบาล
ดิจทิัลของประเทศไทย ทัง้ในระดับบริการออนไลน์ของกระทรวง และข้อเสนอแนะ
ในระดับนโยบายทีเ่ป็นประโยชน์ต่อไป
ผลผลิต 1. รายงานการศึกษากฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นรัฐบาลดิจทิัล 2. 
แบบจ าลอง Law catalog กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นรัฐบาลดิจทิัล 3. 
รายงานการพฒันาหน่วยงานในการใช้กฎหมายส่งเสริมการเป็นรัฐบาลดิจทิัลอย่าง
สมบูรณ์แบบ
ผลลัพธ ์บริการภาครัฐได้รับการปรับเปล่ียนเป็นดิจทิัลเพิม่มากขึ้น โดยการเป็น
รัฐบาลดิจทิัลทีม่ีความทันสมัยและลดอปุสรรคทีเ่กดิจากกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

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

MS 4.3

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา BR0201X116 จัดท ากฎหมายกลางปรับเปลีย่นกระบวนการท างาน
ของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ปน็ระบบดิจิทลั

พระราชบัญญติัซ่ึงเป็นกฎหมายกลางปรับเปล่ียนกระบวนการท างานของภาครัฐ
ตามกฎหมายต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบดิจทิัล

ม.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๔  ไม่สามารถระบุได้ 
(เนือ่งจากเป็นการ
ด าเนินงานตามภารกจิ
หน้าทีข่องส านักงานฯ 
โดยไม่มีการจดัท า
โครงการขึ้นใหม)่

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X117 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธรุกิจ
ดิจิทลั
(กิจกรรม การจัดท าหลักเกณฑ์ กฎ หรือกฎหมาย เพ่ือ
ก ากับดูแลธรุกิจดิจิทลัและบริการเก่ียวกับธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service) ทีม่ีความส าคัญ)

เพือ่ใหห้น่วยงานภาครัฐ และภาค เอกชน มีกฎหมาย/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏบิัติ 
ทีร่องรับการใหบ้ริการเกีย่วกบั Digital Service เพือ่เป็นเคร่ืองมือ ช่วยเพิม่ความ
เชื่อมัน่ และความน่าเชื่อถือในการท าธรุกรรมออนไลน์ โดยกจิกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตทีจ่ะส่งมอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่
   1. ร่างกฎหมายลูกล าดับพระราชกฤษฎกีาอย่างน้อย 2 ฉบับ
   2. ร่างกฎหมายลูกล าดับรองลงมา คู่มือ หรือแนวปฏบิัติทีดี่ 3 ฉบับ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64  18,600,000 บาท*
(งบประมาณปี 64)

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3 กฎหมาย

ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

BR0201X118 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธรุกิจ
ดิจิทลั
(กิจกรรม การพัฒนากฎหมายและมาตรฐานรองรับ
การก ากับดูแลธรุกิจบริการเก่ียวกับธรุกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์)

เพือ่จดัท าหลักเกณฑ์และมาตรฐานเกีย่วกบัการก ากบัดูแลธรุกจิบริการทีเ่กีย่วข้อง
กบัธรุกรรมทางอเิล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service รวมถึงมีกลไกการก ากบัดูแล 
การตรวจประเมินรับรองความสอดคล้อง และการทดสอบการใหบ้ริการ Digital 
Service ใน Regulatory Sandbox ทัง้ส าหรับธรุกจิบริการทีม่ีการก ากบัดูแลแล้ว 
เช่น Digital ID, ใบรับรองลายมือชื่ออเิล็กทรอนิกส์, Trusted Service แต่
จ าเป็นต้องดูแลเพิม่เติมเพือ่ใหค้รอบคลุมตาม Business Model หรือเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และธรุกจิบริการใหม่ทีย่ังไม่เคยมีการดูแล แต่มีความจ าเป็นเนือ่งจากมี
ผลกระทบต่อประชาชน เช่น Digital Platform ทีส่ าคัญ กจิกรรมดังกล่าว มี
ผลผลิตทีจ่ะส่งมอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
   - ร่างกฎหมาย คู่มือหรือแนวปฏบิัติทีดี่ ทีเ่กีย่วข้องกบัทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกรรมทาง
อเิล็กทรอนิกส์ หรือ Digital Service หรือหลักเกณฑ์ทีม่ีการทบทวน อย่างน้อย 7 
เร่ือง

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65  59,153,200 บาท*
(ค าของบประมาณ ปี 

65)

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.3 กฎหมาย

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)

BR0201X119 กิจกรรม : การติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไข
กฎหมายทีเ่ปน็อุปสรรคต่อการพัฒนาการใหบ้ริการใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)

เป้าหมาย เพือ่ด าเนินการติดตามความกา้วหน้าการแกไ้ขกฎหมายทีเ่ป็นอปุสรรค
ต่อการพฒันาการใหบ้ริการในรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานที่
เกีย่วข้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2563
ผลผลิต จ านวนกฎหมายและกฎทีห่น่วยงานได้ด าเนินการทบทวนหรือแกไ้ขแล้ว
เสร็จ ไม่น้อยกวา่ 20 ฉบับ

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

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ด าเนินการเพือ่ติดตาม

ความกา้วหน้าการ
ด าเนินการงานของ

หน่วยงานตามมติครม. 
เมือ่วนัที ่8 ก.ย. 63

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ 64

MS 4.3

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X120 โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law 
Portal) (สพร.)

จ านวนระบบกลางด้านกฎหมาย 1 ระบบ ต.ค. 63 - ก.ย. 64  10,607,500 บาท โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พ.ร.บ. 64

MS 4.3 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0201Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ
 (บาท)

ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ
 (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่
เก่ียวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ BR0201X121 โครงการประชาสัมพันธก์ารพัฒนาประสิทธภิาพ
ภาครัฐยคุใหม่

ข้อมูลข่าวสารการพฒันาประสิทธภิาพภาครัฐยุคใหม่ทีเ่ผยแพร่สู่สาธารณะ จ านวน 
538 เร่ือง

ต.ค.64 - ก.ย. 65       3,756,000.0000 เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.4

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 
(องค์การมหาชน)

BR0201X122 โครงการสร้างการรับรู้ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั จ านวนการใช้ประโยชน์จากการใหบ้ริการดิจทิัลของ สพร. (Digital Services) 5 
ล้านราย

ต.ค. 63 - ก.ย. 64  8,000,000 บาท เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อืน่

MS 4.4 ด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน

ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม

BR0201X123 โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทลั พฒันาบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ (e-Learning) หลักสูตร อสด. ไม่น้อยกวา่ 9 ชั่วโมง 
และคัดเลือกผู้ผ่านการเรียนรายวชิาครบตามบทเรียนอเิล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
มารับการอบรมในชั้นเรียนอกีไม่น้อยกวา่ 9 ชั่วโมง เพือ่รับวฒิุบัตรเป็น “อสด.
ประจ าหมูบ่้าน” รวมแล้วไม่น้อยกวา่ ๓๖๐ คน โดยน ามาอบรมพฒันาศักยภาพ 
พฒันากระบวนการเรียนรู้ และพฒันาสมรรถนะด้านดิจทิัลเพือ่ใหเ้กดิการต่อยอด
การใช้ประโยชน์ด้านดิจทิัลตามบริบทของหมูบ่้านตนเอง ซ่ึงภายหลังการอบรมฯ 
อสด.ประจ าหมูบ่้าน จะต้องไปด าเนินกจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิการต่อยอดด้านดิจทิัลใน
หมูบ่้านของตนเอง และกระทรวงฯ จะจดักจิกรรมเพือ่คัดเลือกหมูบ่้านต้นแบบ 
พร้อมน ามาถอดบทเรียน เพือ่สร้างต้นแบบการพฒันา อสด. ในพืน้ทีด้่วยดิจทิัล 
และขยายผลสู่พืน้ทีอ่ืน่ในระยะต่อไป

ม.ีค. – ก.ย. 65  ปี 64 : 4,571,200
ปี 65 : 109,000,000

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 และ 

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.4

กองบงัคับการปราบปรามการกระท า
ความผิด เก่ียวกับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

BR0201X124 โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภยัไซเบอร์ (จ่าฮกู
สอนเด็ก)

1) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000 คน มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงภยัทีจ่ะเกดิขึ้นจากการใช้อนิเทอร์เน็ตและเทคโนโลยี  
2) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000 คน เกดิ
ค่านิยมในการเทิดทูน จงรักภกัดี รวมทัง้พทิักษแ์ละปกป้องสถาบันพระมหากษตัริย์
3) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000 คน สามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับไปถ่ายทอดใหบุ้คคลใกล้เคียงได้
4) เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ อย่างน้อย 1,000 คน สามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้จากการอบรมและนิทรรศการประชาสัมพนัธ ์ไปใช้ในการใช้งาน
อนิเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภยั และสามารถป้องกนัภยัคุกคามทางอนิเทอร์เน็ตใน
เบือ้งต้นได้

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

โครงการทีไ่ด้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64 และ 

เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS 4.4

หมายเหตุ

ทั้งนี้ มีหน่วยงานประสาน (เพิ่มเติม) แจง้มาวา่ มี "โครงการแพลฟอร์มข้อมูลมหภาคเชิงพื้นที่แบบเปิดของคนไทยทุกคน " ของ GISTDA อยู่ในแผนงบประมาณ ปี 2565 ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายหลักที่ 2 ประเด็นย่อยที่ 2.3  

ประกอบกับ PMOC มีความต้องการใช้ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ด้วย  จงึเรียนหารือพิจารณาโครงการดังกล่าวเข้าร่วมเป็น Big rock ด้วยค่ะ 124

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่2
(Big Rock)

จดัโครงสรา้งองค์กร และระบบงานภาครฐัใหม้คีวามยดืหยุน่ คลอ่งตวั และเปลีย่นแปลงไดต้ามสถานการณ ์

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบรหิารราชการแผ่นดนิ

BR0202
โครงสรา้งและระบบการบรหิารราชการของสว่นราชการระดบักระทรวงและกรม มคีวามยดืหยุน่ คลอ่งตวั ทนัตอ่การเปลีย่นแปลง สามารถบรูณาการระบบงาน เงนิ คน ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
สอดคลอ้งกับนโยบายของรฐัและสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและประโยชน์สงูสดุของประเทศ

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



ล าดบั

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) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกิจ

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยที ่6 (MS6)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6.1 (MS6.1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 6.2 (MS6.2) ยกร่างกฎหมายที่สร้างให้เกิดความคล่องตัวในการจดัต้ังกระทรวง ทบวง กรม

มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยูเ่กี่ยวกับการลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม ก.ย.64

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มขี้อเสนอการปรบัเปลี่ยนระบบการบรหิารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม และ
โดยจัดท ารา่งกฎหมายเพ่ือรองรบัการด าเนินการและข้อเสนอแนะขัน้ตอนปฏิบัติและขัน้ตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร.

ก.ย.65

มีหลักเกณฑ์และวิธกีารจัดโครงสรา้งองค์กรบรหิารเฉพาะกิจ (Adhoc)และรา่งกฎหมายหรอืระเบียบทีส่ามารถใช้อ านาจของฝ่ายบรหิารในการบรหิารราชการ
ในสภาวการณท์ีม่ีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เรง่ด่วน และรปูแบบ Agile Organization

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

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม โดย
จดัท าร่างกฎหมายเพือ่รองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลา

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มีหลักเกณฑ์และวิธมีอบอ านาจการจัดส่วนราชการพรอ้มระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทัง้การประเมินประสิทธภิาพและความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการและการบรหิารงานภาครฐัทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ

มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจการจดัสวนราชการที่ยดืหยนุ คลองตัว และทันตอการเปล่ียนแปลง และแนวทางการประเมินความเหมาะสม ประสิทธภิาพ
และความคุมคาการจดัสวนราชการ

ก.ย.64

ก.ย.65

มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครฐัทีม่ีความสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและบรบิททีเ่ปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้มีหน่วยงานน า
รอ่งเพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต
ผลการศึกษาทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป ก.ย.64

ก.ย.65

ก.ย.65
มีผลการศึกษาทบทวนบริบทที่เปล่ียนแปลงไปในการจดัโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ก.ย.64

มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีการบริหารจดัการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ

มีหลักเกณฑและวธิกีารมอบอ านาจการจดัส่วนราชการ รวมทั้งการน ารองระบบประเมินความเหมาะสมประสิทธภิาพและความคุมคาการจดัสวนราชการที่
ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ โดยมีหน่วยงานน าร่อง เช่น ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

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

มีผลการศึกษาการปรบัปรงุกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและความคล่องตัวในการจัดตัง้กระทรวง ทบวง กรม

ก.ย.65

มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานทีต่ัง้ (Work From Anywhere)ทีร่องรบัชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบันและลักษณะงาน
ขององค์กร

มีระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง (Work From Anywhere) ก.ย.64



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X01 โครงการศึกษาเพ่ือลดสถานะความ
เป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ

มีข้อเสนอการปรับเปล่ียนระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวง
และกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคล
ของส่วนราชการระดับกรม และโดยจดัท า
ร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและ
ข้อเสนอแนะขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้
บรรลุตามกรอบระยะเวลา

ก.พ. - ก.ย. 64 2,000,000                    เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

MS 1.1 

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เสนอขอใช้เงินเหลือ
จ่ายในปีงบประมาณ 
64 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0202Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

เสนอขอใช้เงินเหลือส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X02 โครงการศึกษาและขยายผลการ
จัดการองค์การที่มีความยืดหยุ่น
และคล่องตัวในการบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหาร และระบบการ
ประเมินความคุ้มค่าการจัดส่วน
ราชการ

1.แนวทาง หลักเกณฑ์การบริหารงาน
รูปแบบองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
และรูปแบบ Agile Organization รวมทั้ง
ร่างกฎหมายหรือระเบียบ
ที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการ
บริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความ
จ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน เพื่อจดัโครงสร้าง
และระบบการบริหารงานแบบ Adhoc และ
รูปแบบ Agile Organization                 
               2.แนวทาง หลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธภิาพและความคุ้มค่าการ
จดัส่วนราชการ พร้อมทั้งระบบประเมิน
ประสิทธภิาพและความคุ้มค่าการจดัส่วน
ราชการ (Post Audit) และการทดลองน า
ร่องในส่วนราชการ

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 3,000,000 เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

    MS 2.1 MS 2.2    
 MS 3.1 MS 3.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X03 โครงการพัฒนาแนวทางการจัด
ส่วนราชการเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ
ในการบริหารงานภาครัฐ

แนวทาง หลักเกณฑ์การมอบอ านาจการจดั
โครงสร้างส่วนราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว 
และทันต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมทั้งระบบ
ประเมินความเหมาะสมการจดัโครงสร้าง
ส่วนราชการที่ครอบคลุมภารกิจด้านการ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

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

MS 3.1 MS 3.2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0202X04 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพ่ืออนาคต

มีผลการศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจ
ของภาครัฐที่เปล่ียนแปลงไป รวมทั้งมี
หน่วยงานน าร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาต่อยอดในอนาคต

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

MS 4.2

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)
เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั
หน่วยงานร่วมด าเนินการ

ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่1 (MS)

เปา้หมายย่อยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายย่อยที ่1.2 (MS1.2)

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

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดนิ

BR0203
ภาครัฐสามารถบริหารจดัการก าลงัคนไดอ้ยา่งมเีอกภาพมปีระสทิธิภาพและความคลอ่งตวั สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนยา้ย และใชป้ระโยชน์ก าลงัคนให้
ตรงกับความรู้ความสามารถ เพ่ือตอบสนองตอ่การพัฒนาประเทศในดา้นตา่ง ๆ และสถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (ก.พ.)

ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ไดม้าและรักษาไว้ซ่ึงคนเก่ง ดแีละมคีวามสามารถ
อยา่งคลอ่งตวั ตามหลกัคุณธรรม

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ 
กรมบัญชกีลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิทิัล 
สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลตา่ง ๆ

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

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)
มีฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลทีส่ามารถประมวลผลได้ เพือ่ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว ้และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธภิาพ

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที ่2.2 (MS2.2)
เปา้หมายย่อยที ่3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที ่3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที ่4 (MS4)

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

เปา้หมายย่อยที ่5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที ่5.1 (MS5.1)
เปา้หมายย่อยที ่5.2 (MS5.2)
เปา้หมายย่อยที ่5.3 (MS5.3)

เปา้หมายย่อยที ่6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที ่6.1 (MS6.1)
เปา้หมายย่อยที ่6.2 (MS6.2)
เปา้หมายย่อยที ่6.3 (MS6.3)
เปา้หมายย่อยที ่6.4 (MS6.4)

เปา้หมายย่อยที ่7 (MS7)
เปา้หมายย่อยที ่7.1 (MS7.1)
เปา้หมายย่อยที ่7.2 (MS7.2)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

มีเอกสารอธิบายบทบาทหน้าทีข่องต าแหน่งระดับสูงทีส่ าคัญ (Role Clarification) 

มีข้อเสนอการขยายอายุเกษยีณราชการส าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐต าแหน่งต่าง ๆ 

มีผลการวิเคราะห ์เปรียบเทยีบ เพือ่ประกอบการก าหนดอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 

มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าทีข่องรัฐต าแหน่งต่าง ๆ 

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบใหม่ 

มีข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลภาครัฐในภาพรวมอย่างครบถ้วน 

มีทนุรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ดึงดูดและเตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ 

มีหลักเกณฑ์ Secondment ทีป่รับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

มีการปรับหลักเกณฑ์เก่ียวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานทีห่น่วยงานอ่ืน (Secondment) และการบรรจุบุคคลทีม่ีความ
ช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสูร่ะบบราชการ (Lateral Entry)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Secondment

มีหลักเกณฑ์ Lateral Entry ทีป่รับปรุงเรียบร้อยแล้ว 
มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)

มีแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ Lateral Entry 

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีผลการวิเคราะห ์เปรียบเทยีบ และข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐ 

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)
มีผลการศึกษาเกี่ยวกับการขยายอายุเกษยีณราชการส าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐในประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ 

มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบคุคลภาครัฐทีส่นับสนุนใหเ้กิดการหมุนเวียน สับเปลีย่น ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ชว่งระยะเวลา
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ในกลุม่ต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและ
องค์กรภาครัฐทัง้หมด

(ม.ค.64 - ธ.ค.65)

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

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



ล าดบั

เปา้หมายย่อยที ่8 (MS8)

เปา้หมายย่อยที ่8.1 (MS8.1)
เปา้หมายย่อยที ่8.2 (MS8.2)
เปา้หมายย่อยที ่8.3 (MS8.3)
เปา้หมายย่อยที ่8.4 (MS8.4)

เปา้หมายย่อยที ่9 (MS9)
เปา้หมายย่อยที ่9.1 (MS9.1)

เปา้หมายย่อยที ่9.2 (MS9.2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

(ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

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

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

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

มีเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการพฒันาบคุลากรภาครัฐตามแนวทางพฒันาบคุลากรภาครัฐ พ .ศ.2563-2565 (ม.ค.64 - ธ.ค.64)
(ม.ค.65 - ธ.ค.65)

มีรายงานผลการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มีประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐครบทกุประเภทตาม พ .ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มีรายงานผลการด าเนินการตามแนวทางการพฒันาบคุลากรภาครัฐ พ .ศ.2563-2565 

ชื่อเป้าหมายย่อย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

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

 - เคร่ืองมือกลางช่วยสนับสนุน
กระบวนการท างานด้านบริหารงาน
บุคคลให้เป็นรูปแบบดิจิทัลจัดท าแล้ว
เสร็จ (แล้วเสร็จปี 64)
  - ฐานข้อมูลบุคคลในรูปแบบดิจิทัลที่
สามารถประมวลผลได้ เพือ่ประโยชน์ใน
การบริหารงานบุคคล ในการสรรหา 
พัฒนา รักษาไว ้และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธภิาพ 
(แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS1

ส านักงาน ก.พ. BR020302 การศึกษาบทบาท
หน้าทีแ่ละ
ความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่ง
ทางการเมืองและ
ฝ่ายประจ า

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับบทบาทหน้าที่
ของความสัมพันธร์ะหวา่งต าแหน่งทาง
การเมืองและฝ่ายประจ า (แล้วเสร็จปี 
64) 
 - เอกสารอธบิายบทบาทหน้าทีข่อง
ต าแหน่งระดับสูงทีส่ าคัญ (Role 
Clarification) (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS2

ส านักงาน ก.พ. BR020303 การศึกษาการขยาย
อายุเกษียณราชการ
ส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐต าแหน่ง
ต่าง ๆ

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับการขยายอายุ
เกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐใน
ประเภทและต าแหน่งต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี
 64)
 - ข้อเสนอการขยายอายเุกษียณ
ราชการส าหรับเจ้าหน้าทีรั่ฐต าแหน่ง
ต่าง ๆ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS3

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020304 การส ารวจอัตรา
เงนิเดือนและรายได้
รวมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ในกลุม่
ต าแหน่งและสาย
งานต่าง ๆ ในส่วน
ราชการและองค์กร
ภาครัฐทัง้หมด

 - ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกับอัตราเงินเดือน
และรายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ 
(แล้วเสร็จปี 64)
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ เพือ่
ประกอบการก าหนดอัตราเงินเดือนและ
รายได้รวมของเจ้าหน้าทีข่องรัฐ (แล้ว
เสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS4

ส านักงาน ก.พ. BR020305 การศึกษาระบบการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐที่
สนับสนุนให้เกิดการ
หมุนเวียน 
สับเปลีย่น ถ่ายเท
ก าลังคนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกับการ
บริหารงานบุคคลภาครัฐในภาพรวม
อยา่งครบถ้วน (แล้วเสร็จปี 64) 
 - ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบ และ
ข้อเสนอการปรับปรุงระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)
 - ทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ เพือ่ดึงดูดและ
เตรียมความพร้อมผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่
ภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS5



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020306 การปรับหลักเกณฑ์ 
1. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การให้ข้าราชการไป
ปฏิบัติงานที่
หน่วยงานอ่ืน 
(Secondment)
2. ปรับปรุง
หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
การบรรจุบุคคลทีม่ี
ความช านาญสูง
จากนอกระบบ
ราชการเข้าสูร่ะบบ
ราชการ (Lateral 
Entry)

 - แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Secondment (แล้วเสร็จปี 64) 
 - หลักเกณฑ์ Secondment ทีป่รับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี 65) 
- แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
Lateral Entry (แล้วเสร็จปี 64)
- หลักเกณฑ์ Lateral Entry ทีป่รับปรุง
เรียบร้อยแล้ว (แล้วเสร็จปี 65) 

ม.ค. 64 - ธ.ค. 64 ไม่ใช้งบประมาณ MS6

ส านักงาน ก.พ. BR020307 การศึกษาระบบการ
จ้างงานรูปแบบใหม่
ในภาครัฐ

 - ข้อเสนอระบบการจ้างงานในภาครัฐ
รูปแบบใหม่ (แล้วเสร็จปี 64)
 - หลักเกณฑ์และแนวทางการจ้างงาน
ด้วยระบบการจ้างงานในภาครัฐรูปแบบ
ใหม่ โดยมีหน่วยงานน าร่อง (แล้วเสร็จปี
 65)

ม.ค.64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS7



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0203Xnn)

โครงการ/
การด าเนินงาน***

เป้าหมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์
ของโครงการ

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ. BR020308 การพัฒนาความรู้
และทักษะของ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือ
รองรับการท างาน
ภายใต้ภาวะวิถีชีวิต
ใหม่

 - เคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2563-2565 (แล้ว
เสร็จปี 64)
 - รายงานผลการด าเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.
2563-2565 (แล้วเสร็จปี 65)  
 - ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าทีข่อง
รัฐครบทุกประเภทตาม พ.ร.บ. 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
(แล้วเสร็จปี 64)
 - รายงานผลการส่งเสริมจริยธรรม
ภาครัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562  (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 44.663 ล้านบาท MS8

ส านักงาน ก.พ. BR020309 การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาบทบัญญัติ
เก่ียวกับการจัด
ระเบียบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
ภาครัฐ

 - ผลการศึกษาเกีย่วกับการจัดต้ังสภา
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 64)
 - ข้อเสนอการจัดต้ังสภาทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ (แล้วเสร็จปี 65)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65 ไม่ใช้งบประมาณ MS9

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 4
(Big Rock)

สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
หน่วยงานร่วมด าเนินการ กระทรวงมหาดไทย

ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบริหารราชการแผ่นดิน

BR0204

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายย่อยที่ 1.1 (MS1.1) 1.1

เป้าหมายย่อยที่ 1.2 (MS1.2) 1.2 มีรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการที่ได้น าไปปรับใช้จ านวน 1 กรม/2 จังหวัด ปี 2565

เป้าหมายย่อยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1) 2.1 มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์ง  20 จังหวัด ในปี 2564

เป้าหมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) 2.2

เปา้หมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

ก.ย. 64

ก.ย. 65

มีรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการที่ได้น าไปปรับใช้ จ านวน  1 กรม/2 จังหวัด ใน ปี 2564

* เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวิธีการ เพ่ือให้บรรลุเปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาทีแ่ล้วเสรจ็ตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขัน้ตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไว้ในแผนการปฏิรปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)
 ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

ก.ย. 65

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ูง ก.ย. 65

ก.ย. 64

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิสู์  25 จังหวัด ในปี 2565

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชือ่เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ช่วงระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ก.ย. 65



หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0204Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มต้นและสิน้สุดโครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของงบประมาณ ส่งผลต่อเปา้หมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเปน็การด าเนินการตาม
แผนการปฏิรปูประเทศ 

(ฉบบัเดิม) 
โปรดระบดุ้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X01 โครงการสรา้งความเข้มแข็งใน
การบรหิารราชการในระดับพ้ืนที่

มีกลไกการท างานทีบ่รูณา
การ/เชือ่มโยงการท างาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที ่
และจังหวัดมีการพัฒนา
รปูแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิาร
ราชการในจังหวัดทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.63 - ก.ย. 64 1,738,900                      โครงการทีไ่ด้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1 และ MS2

ส านักงาน ก.พ.ร. BR0204X02 โครงการสรา้งความเข้มแข็งใน
การบรหิารราชการในระดับพ้ืนที่

มีกลไกการท างานทีบ่รูณา
การ/เชือ่มโยงการท างาน
ของหน่วยงานในพ้ืนที ่
และจังหวัดมีการพัฒนา
รปูแบบการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบรหิาร
ราชการในจังหวัดทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์สูง

ต.ค.64 - ก.ย. 65 1,277,000                      เสนอขอต้ังงบประมาณใน
ปี 65

MS1 และ MS2

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที ่5
(Big Rock)
เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลกั
หน่วยงานรว่มด าเนินการ

กรมบญัชกีลาง

แผนขบัเคลือ่นกิจกรรมปฏิรูปทีจ่ะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การบรหิารราชการแผ่นดนิ

ขจดัอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั และการเบกิจา่ยเงนิเพ่ือใหเ้กิดความรวดเรว็ คุ้มค่า โปรง่ใส ปราศจากการทจุรติ BR0205
1. หน่วยงานภาครฐัสามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งไดโ้ดยรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพ มคีวามคลอ่งตวั โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ผ่านระบบสนับสนุนจดัซ้ือจดัจา้งเปน็แบบดจิทิลั
ในทกุขัน้ตอน มกีารบรูณาการ และเชือ่มโยงขอ้มลูดา้นการจดัซ้ือจดัจา้งกับระบบอ่ืน ๆ อยา่งเตม็รปูแบบ   
2. มรีะบบในการตดิตามและปอ้งกันการทจุรติทีร่วดเรว็ มมีาตรฐาน สง่เสรมิบทบาทภาคเอกชน ประชาชน เขา้มามสีว่นรว่มตรวจสอบปอ้งกันการทจุรติ เพ่ือสรา้งความโปรง่ใส และการทจุรติการจดัซ้ือ
จดัจา้งลดลง

 -



ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่1 (MS)

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)

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.2 (MS5.2)

มีระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ บังคับใช้กับหน่วยงานน ารอ่งภายในเดือน ม.ีค. 64

มีระบบสนับสนุนจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเป็นแบบดิจทิัลในทุกขั้นตอน เดือนธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

ชื่อเปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเป็นแบบดิจิทัลในทุกขัน้ตอน

ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซ้ือจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเรว็คล่องตัว โดยลดขัน้ตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบทีมุ่ง่
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์

มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง เดือนก.ย. 64
มีกฎระเบียบหรือกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง เดือนก.ย. 65

เชือ่มโยงฐานข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐัเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจดัซ้ือจดัจา้งของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกวา่ 1 หน่วยงาน เดือนม.ีค. 64
สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจดัซ้ือจดัจา้งของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกวา่ 2 หน่วยงาน เดือนก.ย. 65

ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานรว่มกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจรติ

การจัดท าโครงการจัดส่งสัญญาหรอืข้อตกลงให้ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรปูแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการแล้วเสรจ็
ในเดือนกุมภาพันธ ์2562

มีการร่วมก าหนดแนวทางการบูรณาการท างานร่วมกันระหวา่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต  -
มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหวา่งกรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการตรวจสอบการทุจริต  -

* เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธกีาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จตามช่วงเวลา
ของแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเป้าหมายย่อย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวิธกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนรว่มของภาคเอกชน และประชาชนในการป้องกันการทุจรติด้านการจัดซ้ือจัดจ้างภาครฐั

มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับโครงการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย 1 หน่วยงาน

เดือน ก.ย. 64

มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เพิม่ขึ้นอยา่งน้อย 1 คน เดือน ม.ค. 64



เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมบัญชีกลาง BR0205X01 โครงการจัดท าระบบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์

เป้าหมาย : ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง
ผลผลิต : มีระบบขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
อิเล็กทรอนิกส์
ผลลัพธ ์: ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างสามารถยื่นขอ
ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างผ่าน
ทางอิเล็กทรอนกิส์ได้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 - MS 1.1

กรมบัญชีกลาง BR0205X02 โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพ
ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เป้าหมาย : หน่วยงานของรัฐ และ
ผู้ค้ากับภาครัฐ
ผลผลิต : มีระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
เป็นแบบดิจทิัลทุกขั้นตอน
ผลลัพธ ์: หน่วยงานภาครัฐ และผู้ค้า
สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 รวมถึง
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้ผู้ค้ากับภาครัฐ
ในการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ และ
การยื่นเสนอราคา
ในระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 95,000,000

66,818,000

 เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

งบลงทุน

MS 1.3

     ระบ ุMS ลงในเสน้ Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแลว้เสร็จของแตล่ะเปา้หมายยอ่ย

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

MS3.1 
MS3.2 MS4.1 
MS4.2 MS5.1 

MS5.2 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0205Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิ้นสุดโครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ ส่งผลต่อเป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณีเป็นการด าเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 

(ฉบับเดิม) 
โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

กรมบัญชีกลาง BR0205X03 การด าเนินการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

เป้าหมาย:หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต:ออกแนวทางการปฏิบัติ
ให้การจดัซ้ือจดัจา้งมีประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น
ผลลัพธ:์ กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งมี
การแก้ไข ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ
รองรับต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - MS 2.1
MS 2.2

กรมบัญชีกลาง BR0205X04 โครงการลดเอกสาร (Zero 
Copy) และลดขั้นตอน
การท างานโดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับระบบ 
e-GP

เป้าหมาย : ผู้ค้ากับภาครัฐ และ
หน่วยงานของรัฐ
ผลผลิต : สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
กับหน่วยงานเจา้ของเอกสาร และ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจดัซ้ือจดัจา้ง
ระหวา่งหน่วยงานของรัฐระบบ e-GP
ผลลัพธ ์: ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถ
ลดเอกสารส าหรับการลงทะเบียนผู้ค้า
กับภาครัฐและการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานของรัฐสามารถลดขั้นตอน
การท างานในการด าเนินการจดัซ้ือจดั
จา้งในระบบ e-GP หรือระบบของ
หน่วยงานของรัฐ

ตุลาคม 2562 - เมษายน  2564 2,700,000 บาท MS 3.1
MS 3.2

กรมบัญชีกลาง BR0205X05 โครงการข้อตกลงคุณธรรม  - มีองค์กรที่มีบทบาทในการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
องค์ความรู้แก่ภาคเอกชนเกี่ยวกับ
โครงการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 หน่วยงาน 
 - มีผู้แทนภาคเอกชน
ในคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต เพิ่มขึ้น
อย่างน้อย 1 คน

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2565

12,190,400

35,833,000

โครงการที่ได้รับจดัสรร
ตาม พรบ. 64

งบรายจา่ยอื่น

MS 5.1
MS 5.1

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การบริหารราชการแผ่นดิน

*** จดัท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)


	0002
	BR02
	BR0201
	BR0202
	BR0203
	BR0204
	BR0205

