


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงนิรวม

ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

1. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวเิคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
 ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและการ
อนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธรุกิจของ
ประชาชน

 2. มีการเสนอผลการศึกษาวเิคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการพจิารณา
ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนินธรุกิจของประชาชน
 ซ่ึงเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน 
เพือ่ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพือ่ลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่
ไม่จ าเป็นฯ

3. ด าเนินการขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการฯ ให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพจิารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธรุกิจ 
หรืออันดับตัวชี้วดัของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิม่เติม

 4. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหน่วยงาน รวมถึง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือ่ขับเคล่ือนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

BR0302 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพือ่ให้มีการ
พจิารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพนิัย 
เพือ่ลดผลกระทบต่อสิทธแิละเสรีภาพของ
ประชาชน

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

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

-

1.ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และขจัดช่องทางการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ

 2.ระบบการให้บริการประชาชนมีประสิทธภิาพ โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่อง
ทางการทุจริต

หมำยเหตุ : การด าเนินงานขับเคล่ือนโดย คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฏหมายในระยะเร่งด่วน (คปก.เร่งด่วน)

3. กฎหมำย
BR0301 จัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่

เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวติและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ
ดูแลและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการเพือ่เพิม่
ประสิทธภิาพในการบังคับใช้กฎหมาย

BR0303

หมำยเหตุ : อยู่ระหวา่งรอการพจิารณาของคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมาย

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏิรปู

ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 
Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม
จ ำนวนโครงกำร / 

หน่วยงำน
 วงเงนิรวม

ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR
ชื่อกิจกรรมปฏิรปู

ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 
Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

1.ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 2. ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายวา่ด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

3.ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย

 4. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมายผ่าน
ระบบดิจิทัล

 5. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธกิาร
สภาผู้แทนราษฎร ในเร่ืองการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

1. เสนอร่างพระราชบัญญัติวา่ด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพือ่ให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา

 2. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี

 3. จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพือ่เป็นตัวอย่าง

257,400
1 โครงการ 

จาก 1 หน่วยงาน
                514,800

จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท า
และ เสนอร่างกฎหมาย

BR0304

จัดท าประมวลกฎหมายเพือ่รวบรวมกฎหมาย
เร่ืองเดียวกันไวด้้วยกันเพือ่ความสะดวกใน
การใช้งาน

BR0305

2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

1 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน  

 - ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา  

 - ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

กระบวนงานที่เก่ียวกับการอนุญาตและกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของประชาชนไดร้บัการปรบัปรงุ

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.)

BR0301มกีลไกยกเลิกหรอืแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายที่สรา้งภาระหรอืเปน็อุปสรรคตอ่การด ารงชวีิตหรอืการประกอบอาชพีของ
ประชาชน



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ัน ๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ภายในเดอืน ธ.ค. 63
มแีหล่งข้อมลูอา้งองิส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ข้อบงัคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนญุาต 
เพื่อลดขั้นตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไมจ่ าเปน็ หรือเปน็อปุสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนนิธุรกจิของประชาชน

ม.ค. 64 - ส.ค. 64

ด าเนนิการขับเคล่ือนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนญุาตของราชการฯ ใหม้คีวามเหมาะสม นอกจากนี้ 
อาจมขี้อเสนอแนะใหม้กีารปรับปรุงกฎหมายที่มผีลต่อการพจิารณาจัดอนัดับความยากง่ายในการประกอบธุรกจิ หรืออนัดับตัวชี้วัดของ
ประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65

ใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหนา้ในการด าเนนิการตามผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ม.ค. 64 - ม.ิย. 64

มกีารวิเคราะห ์พจิารณา และประเมนิผลจากการรายงานความคืบหนา้ ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปน็
แนวทางการจัดท าแผนการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกบัการอนญุาตของราชการฯ ใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป

ม.ีค. 64 - ส.ค. 64

มกีารเสนอผลการศึกษาวิเคราะหท์บทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนกุรรมการพจิารณาปรับปรุงกฎหมายที่เปน็อปุสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนนิธุรกจิของประชาชน ซ่ึงเปน็คณะอนกุรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนนิการปฏรูิปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษา
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อลดขั้นตอนการด าเนนิการและการอนญุาตที่ไมจ่ าเปน็ฯ

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการ เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เปา้หมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

มกีารติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายหรือกระบวนงานฯ ของหนว่ยงาน รวมถึงประสานงานกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคล่ือน
การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายดังกล่าวใหเ้กดิผลสัมฤทธิอ์ย่างเปน็รูปธรรม

พ.ค. 64 - ธ.ค. 65



เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

โครงการ/การด าเนินงาน *** เปา้หมาย/ผลผลติ/
ผลลพัธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมนิผลแหง่ชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสร็จในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสร็จในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสร็จ

MS2 
MS2.1 
MS2.2  

MS4 
MS1 MS3 

ธ.ค. 
2563 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี ม.ค. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดให้มกีลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มกีารพิจารณาปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงให้เป็นโทษปรบั
เป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของประชาชน BR0302
ให้มกีารปรบัเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไมใ่ชค่วามผิดรา้ยแรงให้เป็นโทษปรบัเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบตอ่สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบัญญตัวิา่ดว้ยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ตอ่รัฐสภา 
(หมายเหต ุ: ขั้นตอนการจัดท าร่าง พ.ร.บ. ด าเนินการไปแลว้ก่อนหน้า)

ม.ค. - ม.ีค. 64



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ n (MSn)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS1.1  

MS1 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา BR0302x01 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย
 พ.ศ. ....

มีพระราชบัญญตัิว่า
ด้วยโทษปรับเป็นพินัย
 พ.ศ. .... เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน

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

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่3
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม - กรมสอบสวนคดีพิเศษ  - กรมศุลกำกร  -  ส ำนักงำน ป.ป.ช

 -  ส ำนักงำนกจิกำรยุติธรรม - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ  - กรมเจ้ำท่ำ  -  ส ำนักงำน ป.ป.ท

 -  กรมรำชทัณฑ์  - กรมบังคับคดี  - กรมทีดิ่น  -  ส ำนักงำน ปปง.

 -  กรมคุมประพฤติ  - ส ำนักงำน ป.ป.ส  - กรมกำรปกครอง  - ส ำนักงำนอยักำรสูงสุด

 - กรมพินิจและ
คุ้มครองเด็กและ
เยำวชน

 - ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำติ  - ส ำนักงำน ก.พ.ร.  - ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล

ล าดบั

เป้าหมายย่อยที ่1 (MS1)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

กฎหมาย

สว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพ
ในการบังคับใชก้ฎหมายและการให้บริการประชาชน

กระทรวงยตุธิรรม

BR0303
จดัให้มกีลไกก าหนดให้สว่นราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมหีน้าทีค่วบคุม ก ากับดแูล และบังคับการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย น าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการบังคับใชก้ฎหมาย

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

 ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส สะดวก
 รวดเร็ว และขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ

ม.ค. 64-ธ.ค. 65

1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

 ระบบการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริต ม.ค. 64-ธ.ค. 65

ระบบดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธภิาพ ม.ค. 64-ธ.ค. 65

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

MS 1/ 1.1 ./2  MS 1.2.  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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 ำนักงำนปลัดกระทรวงยติุธรรม BR0303X01 ระบบศูนยใ์ห้บริกำร
ประชำชนกระทรวงยติุธรรม
(MSC : MOJ Service 
Center)

เป้ำหมำย เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพของระบบ
ศูนยบ์ริกำรประชำชนกระทรวงยติุธรรม เพือ่
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรขอรับ
บริกำรต่ำงๆ ภำยใต้สังกัดกระทรวงยติุธรรม โดยไม่
ต้องเดินทำงไปติดต่อแต่ละหน่วยงำนเอง เพือ่เป็น
กำรลดภำระและได้รับบริกำรแบบ One Stop 
Service และยงัเป็นระบบกลำงส ำหรับเจำ้หน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในกำรให้บริกำรประชำชน และ
สำมำรถส่งต่องำนขอรับบริกำรไปยงัหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องภำยใต้สังกัดกระทรวงยติุธรรม รวมถึงกำร
ส่งต่อสถิติไปยงัหน่วยงำนที่จดัเก็บสถิติในภำพรวม
ของประเทศได้
ผลผลิต
1.ระบบศูนยบ์ริกำรประชำชนกระทรวงยติุธรรม 
สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนภำยใต้สังกัด
กระทรวงยติุธรรมได้ทุกหน่วยงำน
2.ระบบศูนยบ์ริกำรประชำชนกระทรวงยติุธรรม 
สำมำรถให้บริกำรแบบ One Stop Service
ผลลัพธ์
1.ประชำชนสำมำรถขอรับบริกำรผ่ำนช่องทำง 
Online ได้ โดยไม่ต้องเสียงค่ำใช้จำ่ยเดินทำงไปที่
หน่วยงำนเอง
2.หน่วยงำนสำมำรถจดัท ำสถิติกำรให้บริกำรใน
ภำพรวมเพือ่สนับสนุนกำรตัดสินใจในทำงนโยบำย
ของผู้บริหำรได้

ต.ค. 63 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมำณ MS 1.1
MS 1.2
MS 2

BR0303X02 โครงกำรพัฒนำระบบ
เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนกำร
ดิจทิัลด้ำนอ ำนวยควำม
ยติุธรรมและด้ำนติดตำม
สถำนะคดี

 1) ศูนยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนกำรยติุธรรม 
DXC มีโครงสร้ำงพืน้ฐำนสำมำรถรองรับกำร
ขยำยตัวของระบบงำนที่พัฒนำในเชิงกำรวเิครำะห์
ข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ได้เร็วขึ้นในอนำคต
2) ศูนยแ์ลกเปล่ียนข้อมูลกระบวนกำรยติุธรรม DXC
 มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลส ำคัญแบบเฉพำะเจำะจง เพือ่
น ำไปประกอบกำรพัฒนำระบบได้มีประสิทธภิำพ

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 14,472,000 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS 1.2ส ำนักงำนกิจกำรยติุธรรม

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X03 โครงกำรเชื่อมโยงข้อมูลเพือ่
พัฒนำระบบบริกำรข้อมูล
ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม 
(DXC)

เป้าหมายของโครงการ : เชิงปริมำณ - มีระบบ
เชื่อมโยงระหวำ่ง DXC กับหน่วยงำนให้ข้อมูล 3 
หน่วยงำน เชิงคุณภำพ - มีระบบงำนที่ให้บริกำร
ข้อมูลเพือ่กำรเสำะแสวงหำข้อเท็จจริงส ำหรับ
เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม
ผลผลิต : 1) มีจ ำนวนฐำนข้อมูลที่แลกเปล่ียนข้อมูล
เพิม่ขึ้น ได้แก่ ชุดข้อมูลสืบเสำะและชุดข้อมูลคดี
เพือ่กำรติดตำมสถำนะคดี
     2) มีโครงสร้ำงพืน้ฐำนที่สำมำรถรองรับข้อมูล 
เพือ่กำรเชื่อมโยงข้อมูลและกำรบริกำรข้อมูลด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรม มีประสิทธภิำพ รวดเร็วและมี
ควำมมั่นคงปลอดภัย
ผลลัพธ ์: เจำ้หน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกระบวนกำร
ยติุธรรมสำมำรถเสำะแสวงหำข้อเท็จจริงได้อยำ่ง
รวดเร็ว
ผลสัมฤทธิ์ : ยกระดับศูนยแ์ลกเปล่ียนข้อมูล
กระบวนกำรยติุธรรมเป็นศูนยบ์ริกำรข้อมูลด้ำน
กระบวนกำรยติุธรรม

ต.ค.64 - ก.ย. 65 23,880,000 ค ำขอต้ังงบประมำณ 
2565

MS 1.2

 เชิงปริมำณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนในกระบวนกำรยติุธรรม (1 ระบบ)
 เชิงคุณภำพ : หน่วยงำนในกระบวนกำรยติุธรรมที่
ใช้ข้อมูลจำกระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้
กำรยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ (ร้อยละ 80)

ต.ค.63 - ก.ย.64 36,989,000              โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS 1.1
MS 1.2

กรมรำชทัณฑ์ BR0303X04 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ผู้ต้องขังเพือ่เชื่อมโยงใน
หน่วยงำนกระบวนกำร
ยติุธรรม

ส ำนักงำนกิจกำรยติุธรรม



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 เชิงปริมำณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงำนในกระบวนกำรยติุธรรม (1 ระบบ)
 เชิงคุณภำพ : หน่วยงำนในกระบวนกำรยติุธรรมที่
ใช้ข้อมูลจำกระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้
กำรยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ (ร้อยละ 80)

ต.ค.64 - ก.ย. 65 97,729,900              เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

ผลผลิต - กำรมีเคร่ืองติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์ใน
กำรสนับสนุนงำนคุมประพฤติ จ ำนวน 30,000 
เคร่ือง
ผลลัพธ ์- 1. ผู้กระท ำผิดได่รับมำตรกำรในกำร
ควบคุมดูแลอยำ่งเหมำะสม 
2. กำรน ำมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรจ ำคุกมำใช้ 
เพือ่ลดปัญหำคนล้นคุก
3. สังคมเกิดควำมมั่นใจในมำตรกำรกำรแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดในชุมชน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 178,790,600            โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

ผลผลิต - กำรมีเคร่ืองติดตำมตัวอิเล็กทรอนิกส์ใน
กำรสนับสนุนงำนคุมประพฤติ จ ำนวน 30,000 
เคร่ือง
ผลลัพธ ์- 1. ผู้กระท ำผิดได่รับมำตรกำรในกำร
ควบคุมดูแลอยำ่งเหมำะสม 
2. กำรน ำมำตรกำรทำงเลือกแทนกำรจ ำคุกมำใช้ 
เพือ่ลดปัญหำคนล้นคุก
3. สังคมเกิดควำมมั่นใจในมำตรกำรกำรแก้ไขฟืน้ฟู
ผู้กระท ำผิดในชุมชน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 507,660,800            เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

กรมรำชทัณฑ์ BR0303X04 โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูล
ผู้ต้องขังเพือ่เชื่อมโยงใน
หน่วยงำนกระบวนกำร
ยติุธรรม

กรมคุมประพฤติ BR0303X05 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
แก้ไขฟืน้ฟูผู้กระท ำผิดใน
ชุมชน กิจกรรมกำรน ำ
เคร่ืองมือติดตำมตัว
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้กับ
ผู้กระท ำผิด

MS 1.1
MS 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน BR0303X06 โครงกำรเยีย่มเด็กและ
เยำวชนทำงไกลผ่ำนระบบ
ออนไลน์

1.เพือ่อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ปกครองในกำรเยีย่ม
บุตรหลำนและลดค่ำใช้จำ่ย
2.เพือ่สร้ำงควำมสัมพันธอ์ันดีให้กับครอบครัว
3.เพือ่พัฒนำองค์กรในด้ำนเทคโนโลยี
ผลผลิต :เป้ำหมำย/ ศูนยฝึ์กและอบรมจ ำนวน 20 
แห่ง เด็กและเยำวชน 7,000 รำย
ผลลัพธ ์: เด็กและเยำวชนที่ควบคุมตัวได้รับกำร
ปฏิบัติตำมมำตรฐำนสิทธเิด็ก ตำมหลักสำกลที่
ก ำหนด

ก.พ. 64- ม.ค. 66 4,426,000 เงินนอกงบประมำณ/
แหล่งเงินได้รำยได้อื่น

MS 2

กรมสอบสวนคดีพิเศษ BR0303X07 กำรพัฒนำระบบบริหำรคดี
พิเศษ (DSI Case 
Intelligence System)
ระยะที่ 1 ส ำนวนกำรรับ
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องขอเป็น
คดีพิเศษ

ผลผลิต ระบบบริหำรคดีพิเศษ (DSI Case 
Intelligence System) ระยะที่ 1 ส ำนวนกำรรับ
เร่ืองร้องทุกข์/ร้องขอเป็นคดีพิเศษ และเชื่อมโยงกับ
ระบบ e-Service ของกระทรวงยติุธรรม ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ผลลัพธ ์1) ประชำชนผู้
ได้รับควำมเดือดร้อนสำมำรถเข้ำถึงกระบวนกำร
ยติุธรรมได้สะดวก รวดเร็ว และประหยดัค่ำใช้จำ่ย
2) เกิดกำรบูรณำกำรข้อมูลร่วมกันระหวำ่ง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อยำ่งมีประสิทธภิำพและเป็น
รูปธรรม

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมำณ MS 1.1
MS 2

กรมคุ้มครองสิทธแิละเสรีภำพ BR0303X08 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศกำรช่วยเหลือ
เยยีวยำผู้เสียหำยและจ ำเลย
ในคดีอำญำให้เกิดควำม
สะดวก 
และรวดเร็ว

ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงเพิม่เติม
ฟังก์ชันงำนในระบบสำรสนเทศกำรช่วยเหลือ
เยยีวยำผู้เสียหำยและจ ำเลยในคดีอำญำ จ ำนวน 1 
ระบบ

พ.ย. 64 - ส.ค. 65 3,513,675               เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X09 ระบบงำนบังคับคดีรองรับ
กฎหมำยใหม่

เพือ่เพิม่ประสิทธภิำพระบบงำนบังคับคดีแพ่งให้
รองรับกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยที่แก้ไขใหม่ใน
ทุกกระบวนงำน
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

2564 เป็นต้นไป 7,494,500 งบประมำณ 2561 MS 1.1

BR0303X10 ระบบ Back office ของ
กรมบังคับคดี

เพือ่รองรับกำรปฏิบัติงำนของเจำ้หน้ำที่ในกำร
เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับระบบงำนกำรเงิน ระบบงำน
งบประมำณ ระบบงำนพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบงำน
นโยบำยและแผน ระบบงำนสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ และระบบงำนบริหำรทรัพยำกร
บุคคล เพือ่ให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอยำ่งสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธภิำพ
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

2564 เป็นต้นไป 7,494,000 งบประมำณ 2561 MS 1.1

BR0303X11 ระบบเจำ้พนักงำนพิทักษ์
ทรัพยเ์อกชน

เพือ่พัฒนำระบบงำนใน Web service ในกำรส่ง
ข้อมูลระหวำ่งระบบเจำ้พนักงำนพิทักษ์ทรัพย์
เอกชนกับระบบงำนบังคับคดีล้มละลำย
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

2564 เป็นต้นไป 6,673,000 งบประมำณ 2561 MS 1.1

BR0303X12 ระบบเพือ่บูรณำกำร
ฐำนข้อมูลด้ำนกำรบังคับคดี
กับหน่วยงำนภำยในและ
ภำยนอก

เพือ่ปรับปรุงฐำนข้อมูลและเชื่อมโยงระบบงำน
ภำยในเพือ่รองรับกำรปฏิบัติงำนในกำรบริกำร
ประชำชนตลอดจนกำรเชื่อมโยงบูรณกำร
ฐำนข้อมูลภำครัฐ
บูรณำกำรฐำนข้อมูลภำครัฐ ลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติงำนและกำรประสำนงำนระหวำ่งกัน

2564 เป็นต้นไป 33,888,800 งบประมำณ 2562 MS 1.1
MS 1.2

กรมบังคับคดี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X13 ระบบกำรออกใบอนุญำต
และกำรตรวจสอบก ำกับ
ดูแลผู้ท ำแผน, ผู้บริหำรแผน

เพือ่ปรับปรุงกำรออกใบอนุญำตและกำรตรวจสอบ/
ก ำกับดูแลผู้ท ำแผนผู้บริหำรแผนให้เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

2564 เป็นต้นไป 4,980,000 งบประมำณ 2562 MS 1.1

BR0303X14 โครงกำรปรับปรุงระบบงำน
บังคับคดีล้มละลำยให้
รองรับกำรท ำงำนแบบ one
 Sulution

เพือ่ปรับปรุงระบบกำรท ำงำนด้ำนงำนบังคับคดี
ล้มละลำยเพือ่รองรับกำรปฏิบัติงำนรูปแบบ one 
Sulution
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนและเพิม่ประสิทธภิำพกำร
ด ำเนินงำนของกรมบังคับคดีทั่วประเทศ

2565 เป็นต้นไป 5,350,000 ค ำของบประมำณ 2565 MS 1.1

BR0303X15 ระบบยืน่ค ำร้องขออำยดั
ทรัพย์

เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่
ต้องกำรยืน่ค ำร้องขออำยดัทรัพย ์โดยไม่ต้อง
เดินทำงมำยืน่ค ำร้อง ณ กรมบังคับคดีหรือ
หน่วยงำนในสังกัดกรมบังคับคดี
ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ง่ำย 
ประหยดั เกิดควำมโปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยติุธรรม

2564 - ปัจจบุัน ไม่ได้ใช้งบประมำณ  - MS.2

BR0303X16 ระบบยืน่ค ำร้องขอส่งเงิน
ค่ำใช้จำ่ย

เพือ่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชนที่
ต้องกำรยืน่ค ำร้องขอส่งเงินค่ำใช้จำ่ย โดยไม่ต้อง
เดินทำงมำยืน่ค ำร้อง ณ กรมบังคับคดีหรือ
หน่วยงำนในสังกัดกรมบังคับคดี
ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว ง่ำย 
ประหยดั เกิดควำมโปร่งใส สร้ำงควำมเชื่อมั่นใน
กระบวนกำรยติุธรรม

2564 - ปัจจบุัน ไม่ได้ใช้งบประมำณ  - MS.2

กรมบังคับคดี



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส ำนักงำน ป.ป.ส. BR0303X17 โครงกำรพัฒนำระบบกำรข่ำว
ยำเสพติด 
(Drugs Information 
Analysis : DIA)

เจำ้หน้ำที่ปฏิบัติงำนสำมำรถมีระบบงำน
คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้ได้กับ smart phone 
ทั่วไป ท ำงำนได้รวดเร็วด้วยกำรน ำเทคโนโลย ีAI มำ
ช่วยในกำรปฏิบัติงำน

ปี 2564 
(อยูร่ะหวำ่งกำรขอ

งบประมำณเพือ่จดัท ำ)

119,630,500 กองทุนป้องกัน
และปรำบปรำม
ยำเสพติด

MS 1.1

BR0303X18 โครงกำรกำรน ำระบบ
ฐำนข้อมูลกำรเดินทำงของ
ผู้โดยสำร(Passenger 
Name Record: PNR) มำใช้
ในงำนศุลกำกร                
 ****ระบบ PNR เป็นกำร
ด ำเนินกำรในระดับสำกล มี
หน่วยงำนหลัก ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 คือสำยกำรบินทั้งหมดที่
เดินทำงเข้ำ  ออก และผ่ำน
ประเทศไทย และผู้
ให้บริกำรด้ำน Air 
Transport 
Communications and 
Information Technology 
(Global Distribution 
System: GDS เช่น 
AMADEUS, NAVITAIRE, 
SABRE, SITA,TravelSky) 
องค์กำรกำรบินพลเรือน
ระหวำ่งประเทศ

ก. เป้ำหมำยเชิงผลผลิต(Output): กรมศุลกำกรมี
ระบบ PNR ใช้งำนเช่นเดียวกับอำรยประเทศ        
ข. เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ ์(Outcome) : กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคัดกรอง ตรวจสอบและควบคุม
ทำงศุลกำกรมีประสิทธภิำพ สร้ำงสังคมปลอดภัย
และช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรผ่ำนพิธกีำร
ศุลกำกรแก่ผู้โดยสำร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมำณ MS 1.1
MS 2

กรมศุลกำกร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

(International Civil 
Aviation Organization : 
ICAO) และสมำคมขนส่ง
ทำงอำกำศระหวำ่งประเทศ 
(International Air 
Transport Association: 
IATA) ซ่ึงกำรส่งข้อมูล PNR
 สำยกำรบินจะต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตำมมำตรฐำน สำกล
ที่ก ำหนดโดย 
WCO/IATA/ICAO และต้อง
เป็นไปตำมกฎระเบียบที่
ส ำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยก ำหนดไว้
ด้วย

BR0303X19 โครงกำรเชื่อมโยงกำรน ำ
ระบบตรวจสอบตู้คอนเทน
เนอร์สินค้ำ ด้วยเคร่ือง 
x-Ray/CCTV มำใช้ในกำร
ตรวจปล่อย

ก. เป้ำหมำยเชิงผลผลิต(Output): - มีระบบ x-Ray
 ที่ช่วยในกำรตรวจสอบสินค้ำรองรับปริมำณงำนที่
เพิม่สูงขึ้น                     - มีระบบ CCTV ใช้งำน
ทดแทนระบบเดิมที่สัญญำส้ินสุดลงในปี 2558 
(โครงกำรระยะที่ 3)        - สำมำรถเชื่อมโยงระบบ
 x-Ray และ CCTV ให้ใช้งำนร่วมกันได้  ข. 
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ(์Outcome) :                     
  - กำรตรวจสอบสินค้ำมีควำมสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส ควำมถูกต้องแม่นย ำและเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยให้กับกระบวนกำรขนส่งสินค้ำมำกยิง่ขึ้น   
            - กำรปกป้องสังคมจำกสินค้ำที่เป็น
อันตรำยต่อชีวติ สุขภำพ หรือทรัพยสิ์นมี
ประสิทธภิำพมำกยิง่ขึ้น

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 1,220,824,678.47 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS 1.1
MS 2

กรมศุลกำกร



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X20 โครงกำรจำ้งที่ปรึกษำส ำรวจ
จดัท ำแผนที่ และ
รำยละเอียดของส่ิงล่วงล ำ
น้ ำบริเวณชำยฝ่ังทะเล
บริเวณชำยฝ่ังทะเล 
ทะเลสำบ และแม่น้ ำ
ภำยในประเทศ 
กรุงเทพมหำนคร (วงเงินรวม
 349.0000 ลบ.  ปี 63 =  
52.3500 ลบ. ปี 64 =  
65.74 ลบ. ปี 65 = 230.91
 ลบ.)

ส ำรวจ จดัท ำแผนที่ และรำยละเอียด ฐำนข้อมูล
ของส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำซ่ึงเมื่อด ำเนินกำรโครงกำรฯ แล้ว
เสร็จ กรมเจำ้ท่ำจะมีฐำนข้อมูลฯ ส ำหรับใช้ในกำร
ก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหำ
กำรปลูกสร้ำงส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ และด ำเนินคดีกับส่ิง
ล่วงล้ ำล ำน้ ำที่ผิดกฎหมำย ครอบคลุมพืน้ที่บริเวณ
ทะเลสำบสงขลำและบริเวณชำยฝ่ังทะเลด้ำนอ่ำว
ไทย และอันดำมัน เป็นต้น

ปี 2563-2565 วงเงินรวม 
349,000,000 บำท

ได้รับกำรจดัสรรปี 
2563-2565

MS 1.1

BR0303X21 โครงกำรจำ้งที่ปรึกษำส ำรวจ
 จดัท ำแผนที่ และ 
รำยละเอียดของส่ิงล่วงล้ ำล ำ
น้ ำบริเวณ แม่น้ ำ และเกำะ
ภำยในประเทศ

ส ำรวจ จดัท ำแผนที่ และ รำยละเอียด ฐำนข้อมูล
ของส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ ซ่ึงเมื่อด ำเนินกำรโครงกำรฯ 
แล้วเสร็จ กรมเจำ้ท่ำจะมีฐำนข้อมูลฯ ส ำหรับใช้ใน
กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ และแก้ไข
ปัญหำกำรปลูกสร้ำงส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำ และด ำเนินคดี
กับส่ิงล่วงล้ ำล ำน้ ำที่ผิดกฎหมำย ครอบคลุมพืน้ที่
บริเวณแม่น้ ำภำยในประเทศในภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภำคตะวนัออก ภำคเหนือ   
และเกำะ เป็นต้น

ปี 2565-2567  วงเงินรวม 
275,000,000 บำท 

(วงเงินรวม 275 ลบ. ปี 
65 = 55.0000 ลบ. ปี 
66 = 110.0000 ลบ. ปี
 67 = 110.0000 ลบ.

ขอต้ังงบประมำณปี 
2565-2567

MS 1.1

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X22 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศเพือ่เพิม่
ประสิทธภิำพกำรปฏิบัติงำน
กำรให้บริกำรประชำชนเพือ่
รองรับงำน NSW

1. ปรับปรุงและพัฒนำระบบงำนที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนและให้บริกำรประชำชนของกรมเจำ้ท่ำ 
ได้แก่ งำนทะเบียนเรือ, งำนตรวจเรือ, งำนคน
ประจ ำเรือ, งำนประกำศนียบัตร, งำนระบบกำร
ช ำระค่ำธรรมเนียม, งำนคดีและกำรด ำเนินคดี, งำน
คุณภำพส่ิงแวดล้อม, งำนส่ิงล่วงล้ ำล ำแม่น้ ำ, งำน
ตรวจกำรขนส่งทำงน้ ำ, งำนระบบเงินเดือน, งำน
ระบบรับแจง้ปัญหำกำรใช้งำนระบบคอมพิวเตอร์, 
งำนจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรขนส่งทำงทะเล
และผู้ประกอบกิจกำรอู่เรือ, งำนจดทะเบียนเป็น
ผู้ประกอบกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ, งำนขอ
อนุญำตประกอบกิจกำรท่ำเรือเดินทะเลตำม
ประกำศคณะปฏิวติั ฉบับที่ 58, งำนสำรสนเทศ
พำณิชยนำว,ี งำนพัฒนำเวบ็ไซต์ของกรมเจำ้ท่ำ ให้
มีควำมทันสมัย มีประสิทธภิำพ ตรงต่อควำม
ต้องกำรใช้งำนในปัจจบุัน
2.ระบบงำนมีควำมปลอดภัยของข้อมูลอยูบ่นระบบ
โครงสร้ำงพืน้ฐำนและระบบเครือข่ำยที่มีควำม
ทันสมัย ได้มำตรฐำน สำมำรถรองรับกำรเก็บและ
วเิครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data)
3.ระบบเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหวำ่ง

ปี 2563-2565 วงเงินรวม 82,093,900
 บำท

(วงเงิน 82.0939 ลบ.ปี 
63 =  12.3141 ลบ. ปี 
64 = 8.9576 ลบ. ปี 65

 = 60.8222 ลบ.)

ได้รับกำรจดัสรรปี 
2563-2565

MS 1.1

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบงำนของหน่วยงำนภำยในกรมเจำ้ท่ำกับ
หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
 เพือ่ท ำกำรประสำนงำน ก ำกับติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและให้บริกำรประชำชนโดยใช้เทคโนโลยี
ใหม่ที่มีประสิทธภิำพและมีควำมทันสมัย
4.มีระบบเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลระหวำ่ง
ระบบงำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนและให้บริกำร
ประชำชนของกรมเจำ้ท่ำให้สำมำรถแลกเปล่ียน
ข้อมูลกันได้แบบ Real-Time และรองรับกำร
แลกเปล่ียนข้อมูลกับอุปกรณ์ IOT (Internet of 
Things

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X23 โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบ Single Window @ 
Marine Department 
(SW@MD)

1.สำมำรถเชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลกำรแจง้เรือ
ออก ผ่ำนระบบ Single Window @ Marine 
Department โดยใช้เทคโนโลย ีebXML 
Messaging Service ตำมโครงสร้ำงมำตรฐำนที่
กรมศุลกำกร
2.ระบบบันทึกข้อมูลงำนจดัตำรำงงำนน ำร่อง เพือ่ใช้
ในกำรจดัเก็บข้อมูล
3.ระบบบริหำรจดักำรท่ำเทียบเรือ เพือ่ใช้ติดตำม
สถำนะของท่ำเทียบเรือ และแสดงข้อมูลเรือที่แจง้
เข้ำ-แจง้ออก ในท่ำเทียบเรือ
4.ระบบที่พัฒนำขึ้นสำมำรถรองรับกับข้อมูลจ ำนวน
มำกได้อยำ่งรวดเร็ว ของจ ำนวนเรือ จ ำนวนผู้ใช้งำน
 จ ำนวนข้อมูล จ ำนวนสินค้ำ
5.มีระบบบันทึกข้อมูลเรือเฝ้ำระวงั (Watch List) 
เพือ่ใช้ในกำรควบคุม ตรวจสอบ กำรแจง้เข้ำ แจง้
ออกของเรือ
6.เจำ้พนักงำนตรวจท่ำ และเจำ้พนักงำนน ำร่อง 
สำมำรถประยกุต์ใช้งำน เทคโนโลยส่ืีอสำร
โทรคมนำคมที่ทันสมัยเพือ่สนับสนุนภำรกิจของ
หน่วยงำนได้
7.มีระบบที่รองรับกำรให้บริกำรใบเสร็จรับเงิน

ปี 2564 4,996,462 บำท ได้รับกำรจดัสรรปี 2564 MS 1.1
MS 1.2
MS 2

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

อิเล็กทรอนิกส์
8.มีระบบกำรลงลำยมือชื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ และ
กำรออกใบอนุญำตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Signature in PDF Document) ที่ถูกต้อง
ตรงตำมมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรที่จ ำเป็นต่อกำรท ำธรุกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ วำ่ด้วยกำรจดัท ำหนังสือรับรองใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X24 โครงกำรจดัท ำระบบกำร
ออกหนังสือสัญญำคนประจ ำ
เรือและบัญชีคนประจ ำเรือ
ส ำหรับเรือไทยที่ไม่ใช่
เรือประมง

1.พัฒนำระบบกำรออกหนังสือสัญญำคนประจ ำเรือ
และบัญชีคนประจ ำเรือด้วยวธิกีำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมมำตรำ 49 แห่งพระรำชบัญญัติ
เรือไทย พุทธศักรำช 2481 และมำตรำ 285 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย  พระ
พุทธศักรำช 2456
2.คนประจ ำเรือท ำกำรรำยงำนกำรแจง้ลงท ำกำรใน
เรือและกำรแจง้ขึ้นจำกเรือโดยใช้ระบบงำน
บนอุปกรณ์ Smart Phone โดยใช้เทคโนโลย ีFace
 Recognition ในกำรรำยงำนด้วยตนเอง
3.เชื่อมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลคนประจ ำเรือสัญชำติ
ไทยที่ท ำกำรแจง้เรือเข้ำ-ออกจำกระบบ Single 
Window @ Marine Department และ ระบบ 
Single Windows 4 Fishing Fleet
4.พัฒนำระบบกำรแจง้ลงท ำกำรในเรือและกำรแจง้
ขึ้นจำกเรือของคนประจ ำเรือ (Sea Service)
5.พัฒนำกำรช ำระเงินด้วยวธิกีำรอิเล็กทรอนิกส์
6.พัฒนำกำรออกหนังสือสัญญำและบัญชีคนประจ ำ
เรือโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital 
Certificate) ตำมมำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรส่ือสำรที่จ ำเป็นต่อธรุกรรมทำง

ปี 2565 6,124,700 บำท ขอต้ังงบประมำณปี 2565 MS 1.1
MS 1.2
MS 2

อิเล็กทรอนิกส์ วำ่ด้วยกำรจดัท ำหนังสือรับรองใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำนพัฒนำ
ธรุกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ระบบกำรรับช ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์

กรมเจำ้ท่ำ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X25 โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำระบบโทรทัศน์
วงจรปิด (CCTV) คลอง
แสนแสบ

1. ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ใน
คลองแสนแสบเพิม่เติมจ ำนวน 188 กล้องที่
มีประสิทธภิำพควำมคมชัดหรือคุณภำพของ
ภำพในระดับ Full HD (Full High 
Definition) มีมุมมองของภำพทีค่รอบคลุม
พืน้ทีใ่นท่ำเรือ จ ำนวน 28 ท่ำเรือ และส ำรอง
ข้อมูลภำพได้ไม่น้อยกวำ่ 30 วนั
2. โครงข่ำยส่ือสำรไร้สำยทีม่ีประสิทธภิำพ มี
เส้นทำงครอบคลุมในลักษณะของ Wireless 
Network สำมำรถรองรับข้อมูลภำพและ
ข้อมูลอืน่ ๆ ในระบบทีเ่ชือ่มต่อระหวำ่งต้น
ทำงและ ศูนยค์วบคุมกลำงได้อยำ่งเพียงพอ
ตำมวตัถุประสงค์มีเส้นทำงส ำรอง 
(Redundant)ในกรณีเส้นทำงหลักเสียหำยใช้
งำนไม่ได้

ปี 2564 38,324,400 บำท ได้รับกำรจัดสรรปี 
2564

MS 1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X26 โครงกำรจัดต้ังศูนย์
ควบคุมระบบบริหำร
รักษำควำมปลอดภัย
ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดตลำดน้ ำอัมพวำ จ.
สมุทรสงครำม

1. จัดต้ังศูนยค์วบคุมระบบบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ
 ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำคสำขำสมุทรสงครำม
2. ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจ ำนวน 50 
ตัวครอบคลุมพืน้ทีก่ำรสัญจรทำงน้ ำในพืน้ที่
ตลำดน้ ำอัมพวำและบริเวณทีเ่กีย่วข้อง เพือ่
ตรวจจับควำมเร็วเรือทีเ่กินก ำหนดและ
ตรวจจับและนับจ ำนวนผู้โดยสำรผ่ำนท่ำเรือ
3. ติดต้ังแผ่นป้ำยเตือนควำมเร็ว จ ำนวน 12 
จุด
4. ติดต้ังอุปกรณ์เชือ่มโยงเครือข่ำย จ ำนวน 1
 ระบบ

ปี 2564 19,432,600  บำท ได้รับกำรจัดสรรปี 
2564

MS 1.1

BR0303X27 โครงกำรจัดต้ังศูนย์
ควบคุมระบบบริหำร
รักษำควำมปลอดภัย
ด้วยกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดเพือ่พัฒนำพืน้ที่
ต้นแบบกำรท่องเทีย่ววถิี
คลอง วถิีไทย ตำมรอย
เสด็จคลองด ำเนินสะดวก
 จ.รำชบุรี

1. จัดต้ังศูนยค์วบคุมระบบบริหำรรักษำ
ควำมปลอดภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ณ
 ส ำนักงำนเจ้ำท่ำภูมิภำค ที ่3 สมุทรสงครำม
2. ติดต้ังระบบตรวจวดัควำมเร็วเรือ และป้ำย
แสดงควำมเร็ว จ ำนวน 6 จุด
3. ติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ ำนวน 70 
ตัว ครอบคลุมพืน้ทีก่ำรสัญจรทำงน้ ำในคลอง
ด ำเนินสะดวก
4. ติดต้ังระบบประกำศแบบเครือข่ำย จ ำนวน
 10 จุด
5. ติดต้ังอุปกรณ์เชือ่มโยงเครือข่ำย จ ำนวน 1
 ระบบ

ปี 2564 50,700,000 บำท ได้รับกำรจัดสรรปี 
2564

MS 1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X28 โครงกำรติดต้ังระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) ในแม่น้ ำ
เจ้ำพระยำ และระบบ
นับจ ำนวนผู้โดยสำร

เพิม่ประสิทธภิำพของระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดในแม่น้ ำเจ้ำพระยำให้มีมุมมองของ
ภำพทีค่รอบคลุมพืน้ทีใ่นท่ำเรือโดยสำร
สำธำรณะรวมถึงจุดทีม่ีควำมสำคัญในกำรเฝ้ำ
ระวงัมีโครงข่ำยส่ือสำรไร้สำยทีค่รอบคลุม
และบันทึกข้อมูลภำพได้ไม่น้อยกวำ่ 30 วนั

19,352,100 บำท ขอต้ังงบประมำณปี 
2565

MS 1.1

กรมที่ดิน BR0303X29 โครงกำรพัฒนำระบบรับ
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์และ
ให้ค ำปรึกษำผ่ำน Mobile

1. เพือ่ให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรที่สะดวกและ
รวดเร็ว เป็นกำรเพิม่สมรรถนะของระบบปฏิบัติงำน
ของระบบปฏิบัติงำนศูนยด์ ำรงธรรมกรมที่ดิน ใน
กำรเป็นศูนยก์ลำงกำรบูรณำกำรแก้ไขปัญหำเร่ือง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชำชน
2. เป็นกำรเพิม่ประสิทธภิำพในกำรท ำงำนใช้ในกำร
ประเมินผลงำนของศูนยด์ ำรงธรรมกรมที่ดิน

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 3,962,600               โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ. 64

MS 2

ปี 2564 63,532,000 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ 64

ปี 2565 431,772,600 เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

เพือ่เป็นกำรจดัเก็บฐำนข้อมูลหัวกระสุนปืนของปืนที่
ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน
ผลผลิต  ระบบจดัเก็บฐำนข้อมูลหัวกระสุน

กรมกำรปกครอง BR0303X30 โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลหัวกระสุนปืนและ
ปลอกกระสุนปืนของ
กรมกำรปกครองเพือ่ควำม
มั่นคงของประเทศ

MS 1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส ำนักงำน ก.พ.ร. BR0303X31 โครงกำรศึกษำกฎหมำยเพือ่
ส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจทิัล

เป้ำหมำย 1. กำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
เป็นรัฐบำลดิจทิัล 2. กำรพัฒนำแบบจ ำลอง Law 
catalog กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นรัฐบำล
ดิจทิัล 3. กำรพัฒนำหน่วยงำนในกำรใช้กฎหมำย
ส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจทิัลอยำ่งสมบูรณ์แบบ      
 ผลผลิต 1. รำยงำนกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรเป็นรัฐบำลดิจทิัล 2. แบบจ ำลอง Law 
catalog กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรเป็นรัฐบำล
ดิจทิัล 3. รำยงำนกำรพัฒนำหน่วยงำนในกำรใช้
กฎหมำยส่งเสริมกำรเป็นรัฐบำลดิจทิัลอยำ่งสมบูรณ์
แบบ                   
ผลลัพธ ์บริกำรภำครัฐได้รับกำรปรับเปล่ียนเป็น
ดิจทิัลเพิม่มำกขึ้น โดยกำรเป็นรัฐบำลดิจทิัลที่มี
ควำมทันสมัยและลดอุปสรรคที่เกิดจำกกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง

ต.ค. 64 - ก.ย.65 5,000,000 เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.1
MS 1.2

พัฒนำระบบเปิดเผยและแจง้ผลกำรติดตำมเร่ือง
ร้องเรียน เพือ่ให้ผู้ร้องเรียนสำมำรถติดตำม
สถำนะกำรด ำเนินงำนได้ และเปิดเผยผลกำร
ด ำเนินงำนให้ประชำชนรับทรำบ ผลผลิต ระบบ
เปิดเผยข้อมูลเร่ืองร้องเรียนและคดี

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 ไม่ใช้งบประมำณ

ผลผลิต ระบบแจง้ผลติดตำมกำรด ำเนินงำนเร่ือง
ร้องเรียนและคดีที่ ส ำนักงำน ป.ป.ช. รับไว้
ด ำเนินกำร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ไม่ใช้งบประมำณ

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต
โดยให้รวมระบบยอ่ยให้เป็นระบบเดียว

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ

 น ำ Digital Signing ใช้งำนในระบบสำรสนเทศ
ด้ำนปรำบปรำมกำรทุจริต

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

โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศด้ำนปรำบปรำม
กำรทุจริต

BR0303X33

ส ำนักงำน ป.ป.ช. BR0303X32 โครงกำรพัฒนำระบบ
เปิดเผยและแจง้ผลกำร
ติดตำมเร่ืองร้องเรียน

MS 1.1
MS 2

MS 1.1



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่งข้อมูล 
แลกเปล่ียนข้อมูล กับส ำนักงำนอัยกำร ส ำนักงำน
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำนักงำนกิจกำรยติุธรรม และ
ส ำนักงำนศำลยติุธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ

ระบบฐำนข้อมูลคดีทุจริตสำมำรถส่งข้อมูล 
แลกเปล่ียนข้อมูล กับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
และส ำนักงำน ปปง.

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

 ปรับปรุงกำรเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของส ำนักงำน
อัยกำร ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำนักงำน
กิจกำรยติุธรรม และส ำนักงำนศำลยติุธรรม

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ

ปรับปรุงกำรเชี่อมระบบฐำนข้อมูลในส่วนของ
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ และส ำนักงำน ปปง.

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

BR0303X36 โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศกำรยืน่บัญชี
ทรัพยสิ์นและหนี้สิน ตำม
มำตรำ 130

พัฒนำระบบสำรสนเทศกำรยืน่บัญชีทรัพยสิ์นและ
หนี้สิน ตำมมำตรำ 130

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 ไม่ใช้วงเงินงบประมำณ MS 1.1

BR0303X37 โครงกำรปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศเพือ่กำรรวบรวม
และวเิครำะห์ทรัพยสิ์น 
(ACAS)

ปรับปรุงระบบสำรสนเทศเพือ่กำรรวบรวมและ
วเิครำะห์ทรัพยสิ์น (ACAS) โดยเพิม่เง่ือนไขเพือ่เพิม่
ประสิทธภิำพกำรตรวจสอบบัญชี

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

MS 1.1

BR0303X34

MS 1.2

ส ำนักงำน ป.ป.ช.

โครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลคดีทุจริต

MS 1.1
MS 1.2

โครงกำรพัฒนำปรับปรุงกำร
เชื่อมโยงข้อมูล

BR0303X35



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X38 โครงกำรพัฒนำระบบ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ศูนยอ์ ำนวยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตแห่งชำติ (ศอตช.) 
ระยะที่ 1

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
1. ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยดิีจทิัล
รองรับกำรปฏิบัติงำน กำรก ำกับ ติดตำมกำร
ด ำเนินกำรเพือ่ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตใน
ภำครัฐของ ศอตช.
2. ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่
เพิม่ประสิทธภิำพในกำรรวบรวม วเิครำะห์ข้อมูล
เพือ่ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและตัดสินใจใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐของ
 ศอตช.
3. ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่
บูรณำกำรและเชื่อมโยงข้อมูลให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ 
ใน ศอตช. และรัฐบำลเพือ่ใช้วเิครำะห์และ
ด ำเนินกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ในภำครัฐ
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ ์(Outcome) 
1.กระบวนกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินคดี
ทุจริตมีควำมรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือก
ปฏิบัติและสำมำรถตรวจสอบได้ผ่ำนระบบ
เทคโนโลยดิีจทิัล
2.กำรบูรณำกำรช่องทำงและก ำกับติดตำมงำน

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 12,199,000              เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1
MS 1.2

สร้ำงกำรขับเคล่ือนธรรมำภิบำลให้หน่วยงำนภำครัฐ
 ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X39 โครงกำรพัฒนำเทคโนโลยี
ดิจทิัลเพือ่ก ำกับติดตำมเร่ือง
ร้องเรียน เบำะแสกำรทุจริต
และสนับสนุนกำรตัดสินใจ

เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)
๑.ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยดิีจทิัล
รองรับกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในกำรก ำกับ 
ติดตำมกำรด ำเนินกำรเพือ่ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตในภำครัฐ
๒.ส ำนักงำน ป.ป.ท. มีระบบเทคโนโลยดิีจทิัลเพือ่
เพิม่ประสิทธภิำพในกำรรวบรวม วเิครำะห์ข้อมูล
เพือ่ประกอบกำรก ำหนดนโยบำยและตัดสินใจใน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ
เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ ์(Outcome)
๑.กระบวนกำรบริหำรจดักำรเร่ืองร้องเรียน 
เบำะแสและกำรด ำเนินคดีทุจริตมีควำมรวดเร็ว 
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติและสำมำรถ
ตรวจสอบได้ผ่ำนระบบเทคโนโลยดิีจทิัล
๒.กำรบูรณำกำรช่องทำงและก ำกับติดตำมงำน 
สร้ำงกำรขับเคล่ือนธรรมำภิบำลให้หน่วยงำนภำครัฐ
 ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 16,411,000              เสนอขอต้ังงบประมำณ
ในปี 65

MS 1.1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอก
เงิน

BR0303X40 กำรพัฒนำระบบยืน่ค ำร้อง
กำรคุ้มครองสิทธผู้ิเสียหำย
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับกำรฟอก
เงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 - ด ำเนินกำรพัฒนำระบบยืน่ค ำร้องกำรคุ้มครอง
สิทธผู้ิเสียหำยให้รองรับกำรยืน่ค ำร้องออนไลน์ และ
สำมำรถแนบเอกสำรประกอบผ่ำนทำงระบบได้ 
 - ผู้เสียหำยสำมำรถนัดหมำยวนัเวลำในกำรเข้ำให้
ถ้อยค ำต่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่ล่วงหน้ำได้
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 - เมื่อศำลมีค ำส่ังถึงที่สุดให้คุ้มครองสิทธผู้ิเสียหำย 
ส ำนักงำน ปปง. สำมำรถคืนหรือชดใช้คืนทรัพยสิ์น 
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดให้แก่ผู้เสียหำย 
ผ่ำนระบบฯ ไปยงับัญชีธนำคำรของผู้เสียหำยได้

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 - 2565

ไม่ใช้งบประมำณ MS 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด BR0303X41 โครงกำรพัฒนำระบบกำร
คุ้มครองสิทธแิละช่วยเหลือ
ทำงกฎหมำย

(1) สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำม
จ ำเป็นแต่ละกระบวนงำนได้ไม่น้อยกวำ่ร้อยละ ๕๐
(2) ประชำชนเกิดควำมสะดวกรวดเร็วในกำรติดต่อ
ขอรับบริกำรในแต่ละด้ำน  และมีควำมพึงพอใจใน
กำรรับบริกำรมำกขึ้น ดังนี้
    (2.1) ให้บริกำรด ำเนินกำรคุ้มครองสิทธทิำงศำล
แก่ประชำชนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจ
หน้ำที่ของพนักงำนอัยกำร
    (2.2) ให้บริกำรช่วยเหลือแนะน ำปรึกษำทำง
กฎหมำยแก่ประชำชน
    (2.3) ให้บริกำรช่วยเหลือประนอมข้อพิพำทใน
คดีแพ่งและคดีอำญำที่เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้
    (2.4) ให้ควำมช่วยเหลือทำงอรรถคดีในกำรท ำ
นิติกรรม
    (2.5) เผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่ประชำชน
    (2.6) ช่วยเหลือทำงอรรถคดีโดยจดัหำ
ทนำยควำมวำ่ต่ำงแก้ต่ำง
    (2.7) สนับสนุนกำรประนอมและระงับข้อพิพำท
ในระดับชุมชน
    (2.8) ฝึกอบรมควำมรู้ทำงกฎหมำยแก่บุคคล
กลุ่มต่ำง ๆ

 ก.ย. 63 - มิ.ย. 64 43,690,000 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ 64

MS 1.1
MS.2

(3) เกิดกระบวนกำรท ำงำนที่เป็นขั้นตอนและมี
ระบบที่รวดเร็วสะดวกต่อกำรบริกำรประชำชน และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกำรปฏิบัติงำนภำครัฐ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X42 (1) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ขอรับบริกำรทำงคดี ได้รับกำรตอบสนองควำม
ต้องกำรและเกิดควำมพึงพอใจจำกกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่มุ่งเน้นถึงควำมต้องกำรของผู้มำรับบริกำร
เป็นหลัก
(2) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีระบบที่สำมำรถ
รวบรวมข้อมูลกำรอ ำนวยควำมยติุธรรมด้ำนกำร
ด ำเนินคดีในชั้นพนักงำนอัยกำรทั้งหมดซ่ึงมีบทบำท
หน้ำที่เสมือนเป็นโซ่ข้อกลำงในกระบวนกำร
ยติุธรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของพนักงำน
สอบสวนและศำล จงึเป็นฐำนข้อมูลที่ประกอบรวม
อยำ่งสมบูรณ์ต้ังแต่ชั้นพนักงำนสอบสวน อัยกำร 
จนถึงชั้นศำล ไว ้ณ ทีเดียว และสำมำรถใช้เชื่อมโยง
ข้อมูลกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรข้อมูลกำรด ำเนินคดี
และกำรกระท ำผิดในรำยบุคคล ตลอดจนกำร
รำยงำนสถำนกำรณ์ในภำพรวมของประเทศได้อีก
ด้วย

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
อ ำนวยควำมยติุธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (AGO-E 
Prosecution)

ส.ค.63 - เม.ย.64 35,450,000 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ 64

MS 1.1
MS 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

(3)ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีระบบรำยงำนของระบบ
สำรบบคดีอิเล็กทรอนิกส์ที่สำมำรถสร้ำงสำรสนเทศ 
เช่น ดัชนีประสิทธภิำพกำรบังคับใช้กฎหมำย เช่น 
จ ำนวนคดีที่เกิดขึ้นมีกำรบังคับใช้กฎหมำยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เพียงใด อำทิ สำมำรถจบักุมและฟ้องศำล
ลงโทษได้เท่ำใด จบักุมไม่ได้หรือส่ังไม่ฟ้องฐำนใด 
เป็นคดีที่ไม่ปรำกฏตัวผู้กระท ำผิดเท่ำใด เป็นต้น จงึ
เป็นสำรสนเทศที่สำมำรถน ำมำเป็นข้อมูลเพือ่กำร
สร้ำงยทุธศำสตร์กำรยติุธรรมในเชิงรุกได้ และระบบ
รำยงำนของระบบยงัสำมำรถจ ำแนกจ ำนวนคดีที่
เกิดขึ้น 10 อันดับ แล้วในแต่ละท้องที่เป็นรำย
จงัหวดัและภำพรวมของประเทศได้ รวมถึงกำร
จดัท ำฐำนข้อมูลประวติั ผู้กระท ำผิด เพือ่ใช้ในกำร
ตรวจสอบกำรกระท ำผิดซ้ ำ เพือ่วำงมำตรกำร
ป้องกันในอนำคต กำรตรวจสอบเพือ่กำรบรรจ ุ
แต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
อ ำนวยควำมยติุธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (AGO-E 
Prosecution)

ส.ค.63 - เม.ย.64 35,450,000 โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ 64

MS 1.1
MS 2



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

(4) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีระบบฐำนข้อมูลที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่สนับสนุนระบบกำรติดตำมผลคดีแบบ
ออนไลน์ เพือ่บริกำรประชำชนให้สำมำรถเข้ำมำ
ติดตำมผลกำรด ำเนินคดีของตนได้สะดวก รวดเร็ว 
ผ่ำนแอพพลิเคชั่น AGO-Tracking ที่ได้น ำออกใช้
แล้วส ำหรับข้อมูลบำงส่วนในปัจจบุันอันเป็นกำรลด
ควำมเหล่ือมล้ ำในกำรเข้ำถึงควำมยติุธรรมตำม
เป้ำหมำยของยทุธศำสตร์ชำติ
(5) ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดมีระบบงำนหลักที่ใช้ใน
กำรประมวล กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบกำร
ด ำเนินคดีของพนักงำนอัยกำร เพือ่ให้เกิดควำม
ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส เพือ่สร้ำงควำมควำม
เชื่อมั่น
ของประชำชนและสังคมต่อ กำรท ำงำนของ
พนักงำนอัยกำรและส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด

จ ำนวนบริกำรในรูปแบบดิจทิัลที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ผ่ำนศูนยบ์ริกำรร่วม 10 บริกำร

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 63,464,500 งบประมำณ 2564

จ ำนวนบริกำรในรูปแบบดิจทิัลที่สำมำรถเข้ำถึงได้
ผ่ำนศูนยบ์ริกำรร่วม 100 บริกำร

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 540,967,900 ค ำขอต้ังงบประมำณ 
2565

BR0303X44 โครงกำรจดัหำอุปกรณ์เพิม่
ส ำหรับระบบประจ ำวนั
อิเล็กทรอนิกส์สถำนีต ำรวจ

1. ประชำชนที่มำใช้บริกำรที่สถำนีต ำรวจได้รับกำร
บริกำรที่รวดเร็ว และข้อมูลที่ถูกต้องจำกเจำ้หน้ำที่
ต ำรวจ
2. กำรจดัเก็บประจ ำวนัเป็นไปอยำ่งเป็นระบบ ง่ำย
ต่อกำรสืบค้น

ปีงบประมำณ 65               93,536,000 เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.1
MS 2

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ

ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจทิัล BR0303X43 โครงกำรศูนยก์ลำงข้อมูลให้
ประชำชน ธรุกิจ และ
ชำวต่ำงชำติ ติดต่อรำชกำร
แบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ 
จดุเดียว (สพร.)

MS.2

โครงกำรพัฒนำระบบกำร
อ ำนวยควำมยติุธรรม
อิเล็กทรอนิกส์ (AGO-E 
Prosecution)



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X45 เพิม่ประสิทธภิำพในกำร
สืบสวน อำชญกรรม และ
ยกระดับกำรรักษำควำม
ปลอดภัยโดยใช้เทคโนโลยี
ในกำรวเิครำะห์ภำพจำก
วดีิโอ บก.สสท.สทส.

ผลผลิต                              
1.ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 
สนับสนุนภำรกิจต่ำงๆ ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพตรง
กับควำมต้องกำรด้ำนควำมมั่นคง และสร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับประชำชน
2.บุคลำกรด้ำนเทคโนโลยขีองส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติ มีขีดควำมสำมำรถในกำรวเิครำะห์
ข้อมูลภำพที่มีควำมลับซับซ้อน ได้รวดเร็ว สำมำรถ
เฝ้ำระวงัและสืบสวนคดีได้รวดเร็วขึ้น
ผลลัพธ์
1.พัฒนำระบบงำนสืบสวนสอบสวนได้อยำ่งมี
ประสิทธภิำพ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกเคร่ืองมือไป
ใช้ได้อยำ่งทันท่วงที และเกิดประโยชน์สูงสุด
2.สำมำรถลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจำ้หน้ำที่ ใน
กำรติดตำมสืบสวนสอบสวนจบักุมผู้กระท ำควำมผิด
3.สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรวเิครำะห์วดีิโอภำพ 
ไปบูรณำกำรใช้งำนในกำรเชื่อมโยง สืบค้นหรือ
เปรียบเทียบ ระหวำ่งหน่วยงำนภำยในส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องในกำร
อ ำนวยควำมยติุธรรมได้
4.สำมำรถเพิม่ประสิทธภิำพกำรรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของประชำชนโดย
กำรน ำเทคโนโลยใีหม่เข้ำมำช่วยในกำรปฏิบัติงำน
สืบสวนสอบสวน

ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน
ภำยใน 240 วนั นับถัด
จำกวนัลงนำมในสัญญำ

404,700,000            เสนอขอต้ังงบประมำณปี
 65

MS 1.1
MS 2

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X46 โครงกำรยกระดับมำตรฐำน
และเพิม่ขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิ์นนักท่องเที่ยว กำร
กวดขันวนิัยจรำจรเพือ่ลด
อุบัติเหตุ ด้วยระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
อัจฉริยะ (Smart CCTV) ใน
พืน้ที่ต ำรวจภูธรภำค 5

1. ยกระดับมำตรฐำนและเพิม่ขีดควำมสำมำรถใน
กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์นของ
นักท่องเที่ยว
2. จดัต้ังศูนยข์้อมูลกำรรักษำควำมปลอดภัยของ
ต ำรวจภูธรจงัหวดัในสังกัดต ำรวจภูธรภำค 5 และ
ศูนยข์้อมูลกำรรักษำควำมปลอดภัยของต ำรวจภูธร
ภำค 5 ซ่ึงสำมำรถบูรณำกำรเชื่อมโยงด้ำนข้อมูลกับ
หน่วยงำนภำครัฐอื่น ตลอดจนภำคเอกชนได้
3. ต ำรวจภูธรจงัหวดัในสังกัดต ำรวจภูธรภำค 5 มี
ระบบงำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศที่สำมำรถ
เชื่อมโยงข้อมูลต่ำงๆ เข้ำมำเป็นระบบเดียวกัน เพือ่
น ำมำบูรณำกำร ข้อมูลพำหนะ และข้อมูลเฉพำะ
พืน้ที่ในจงัหวดั เพือ่กำรรักษำควำมปลอดภัย กำร
จดักำรควำมเส่ียงและแก้ไขปัญหำกำรจรำจรใน
พืน้ที่จงัหวดั และบูรณำกำรร่วมกับจงัหวดัที่พืน้ที่
ติดต่อ ได้อยำ่งมีประสิทธภิำพ
พืน้ที่เป้ำหมำย จ ำนวน 5 จงัหวดั (14 อ ำเภอ) 
เชียงใหม่ เชียงรำย แพร่ น่ำน พะเยำ

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
330 วนั

299,535,900 บำท

(ปี 2564 
ต้ังงบประมำณ 
59,907,200 บำท
ปี 2565 
ผูกพันงบประมำณ 
239,628,700 บำท)

โครงกำรที่ได้รับจดัสรร
ตำม พรบ 64

MS 1.1
MS 2

BR0303X47 โครงกำรปรับปรุงเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและ
อุปกรณ์ เพือ่เพิม่
ประสิทธภิำพระบบ
สำรสนเทศสถำนีต ำรวจ 
(CRIMES)

1. ระบบสำรสนเทศสถำนีต ำรวจ (CRIMES) 
มีประสิทธภิำพกำรท ำงำนเพิม่ขึน้ สำมำรถ
รองรับกำรบันทึกคดี สืบค้นคดีของเจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจในระดับสถำนีได้อยำ่งรวดเร็ว แม่นย ำ
และทันต่อเวลำได้ อยำ่งต่อเนือ่ง
2. สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่
ประชำชนทีม่ำใช้บริกำรของสถำนีต ำรวจได้
รวดเร็วยิง่ขึน้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64               96,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ 64

MS 1.1

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0303Xnn)

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

BR0303X48 โครงกำรวเิครำะห์ เฝ้ำ
ระวงัและควบคุมควำม
ปลอดภัยกำรใช้งำน
ระบบสำรสนเทศสถำนี
ต ำรวจ (CRIMES)

1. ศทก. มีเคร่ืองมือส ำหรับวเิครำะห์และเฝ้ำ
ระวงัควบคุมควำมปลอดภัย ระบบ
สำรสนเทศสถำนีต ำรวจ (CRIMES)
2. สำมำรถป้องกันภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่
อำจะเกิดขึน้ในอนำคตได้

ต.ค. 63 - ก.ย. 64               89,000,000 โครงกำรทีไ่ด้รับ
จัดสรรตำม พรบ 64

 MS 1.1

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ



1 แผนขับเคลือ่นฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 4
(Big Rock)

จัดใหม้ีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอรา่งกฎหมาย

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ล าดับ

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5.1 (MS5.1)

ก าหนดเป้าหมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายยอ่ยน้ันๆ

เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) * ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ร่างพระราชบัญญตัิการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านกฎหมาย

ประชาชนสามารถใช้สิทธิในการเสนอรา่งกฎหมาย

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

BR0304

ร่างระเบียบที่เก่ียวข้องกับกฎหมายวา่ด้วยการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

ประชาชนมีองค์ความรู้เก่ียวกับหลักเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการในการเข้าชือ่เสนอกฎหมาย ก.พ. - ก.ย. 64

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

มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเก่ียวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร       ในเรื่องการ
เข้าชือ่เสนอกฎหมาย

ก.พ. - ก.ย. 64

ภาคีเครือขา่ยผู้น าชุมชน 4 ภาค และนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญ

มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าชือ่เสนอกฎหมายผ่านระบบดิจิทัล ก.พ. - ก.ย. 64

ระบบการเขา้ชื่อเสนอกฎหมายทางอเิล็กทรอนิกส์ (e-Initiative) 



เป้าหมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เปา้หมายยอ่ย
(ได้มากกว่า 

1)
MS x.x

กรณีเป็น
การ

ด าเนิน 
การตาม
แผนการ
ปฏิรูป

ประเทศ 
(ฉบับ
เดิม) 
โปรด

ส านักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร BR0304X01 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการเข้าชือ่เสนอกฎหมายของ
ประชาชน

มีภาคีเครือข่าย
ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจใน
หลักเกณฑ์ วธิกีาร 
และกระบวนการใน
การเข้าชือ่เสนอ
กฎหมาย

ก.ค. - ก.ย. 64 1,450,000          MS 1 - MS 5

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแต่ละเป้าหมายยอ่ย

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

MS5 
MS5.1 

MS.4 
MS4.1 

MS2 MSn.1  MS.3 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ  - 

 -  -

 -  - 

 -  - 

 -  -

ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ดา้นกฎหมาย

จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดยีวกันไว้ดว้ยกันเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน BR0305

ประชาชนสามารถเขา้ถึงกฎหมายไดโ้ดยสะดวกและสามารถเขา้ใจเน้ือหาของกฎหมายไดโ้ดยงา่ย

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

เสนอร่างพระราชบัญญตัวิา่ดว้ยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก พ .ศ. .... ตอ่รัฐสภา ม.ีค.-64



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.1 (MS3.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3.2 (MS3.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ n (MSn)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายยอ่ยที่ n.n (MSn.n)

เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

* เป้าหมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เป้าหมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายของกิจกรรม Big Rock โดยให้ก าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวน
เป้าหมายยอ่ย อาจมาก/น้อย/เท่ากับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพ่ือเป็นตวัอยา่ง ม.ค. - ธ.ค. 65

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

แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ก.ค. - ธ.ค. 64

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

MS2 MS1 MS3 
MS2.1  



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา BR0305x01 ร่างพระราชบัญญตัิว่าด้วยการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....

มีพระราชบัญญตัิว่า
ด้วยการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าประมวลกฎหมาย

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

MS1 และ MS3 แผนการปฏิรูปด้าน
กฎหมาย

คณะกรรมการนโยบายการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎ

BR0305x02 แผนงานหรือโครงการเก่ียวกับการรวบรวม
กฎหมายและการจัดท าประมวลกฎหมาย
และกฎ

แผนงานที่ผ่านความ
เห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

ก.ค. - ธ.ค. 64  - MS2.1 MS2 และ 
MS3

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา BR0305x03 การจัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพ่ือเป็น
ตัวอย่าง

ตัวอย่างประมวล
กฎหมาย

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

MS3 แผนการปฏิรูปด้าน
กฎหมาย

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock


	ใบคั่นหน้า 13 ด้าน (สีฟ้า)_Page_03
	BR03
	BR0301
	BR0302
	BR0303
	BR0304
	BR0305

