


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

8. สื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
BR0801 การพฒันาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพือ่

การประชาสัมพนัธเ์ชิงรุกและการจัดการ 
Fake News

1. ประสิทธิภาพของการจัดการและการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ
2. พฒันาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกีย่วข้องกบัการประชาสัมพนัธ์และแกไ้ขปัญหาข่าวปลอม
3. บังคับใช้กฎหมายกบัผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอยา่งเคร่งครัด
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาข่าวปลอม
5. น าเทคโนโลยสีมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาคส่วน

9 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

112,820,700 บาท 8 โครงการ 
จาก 3 หน่วยงาน

245,713,012 บาท ไม่มี

BR0802 การก ากับดูแลส่ือออนไลน์ 1. ก าหนดหน่วยงานหลักในการก ากบัดูแลเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารในส่ือทุกรูปแบบ
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น
3. การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายขอหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการพจิารณาและก ากบัดูแลเนื้อหา
ของส่ือ
4. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ส่ือทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา
5. ก าหนดตัวชี้วัดเกีย่วกบัการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร
6. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกีย่วข้องอยา่งเคร่งครัด และเป็น
ธรรม

3 โครงการ 
จาก 2 หน่วยงาน

108,133,500 บาท 2 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

108,787,700 บาท ไม่มี

BR0803 การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ 1. ปลูกฝังให้เกดิการรู้เท่าทันส่ือ
2. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย
3. มีการจัดท าส่ือ/รายการประชาสัมพนัธ์ การรณรงค์ประชาสัมพนัธ์เร่ืองการรู้เท่าทันส่ือในยคุดิจิทัล
4. มีการพฒันาบุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักส่ือสารให้มีความรู้ด้านส่ือสารมวลชนที่รู้เท่าทันส่ือ

6 โครงการ 
จาก 6 หน่วยงาน

23,750,800 บาท 54 โครงการ 
จาก 29 หน่วยงาน

843178,340 บาท 18 โครงการ 140,603,100 บาท

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ (Big 

Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การพัฒนาระบบคลังขอ้มลูขา่วสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชงิรกุและการจัดการ Fake News

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนกันำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ประเทศไทย

 -  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนกังำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทลั (สพร.)  - สถำบนัส่งเสริมกำรวเิครำะหแ์ละบริหำรข้อมูลขนำดใหญภ่ำครัฐ (GBDi)

 - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย  - หนว่ยงำนภำครัฐทกุหนว่ยงำน เปน็อย่ำงนอ้ย ในกำรด ำเนนิกำร

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0801
1) การใหข้อ้มลูขา่วสารของหน่วยงานภาครฐั มมีาตรฐานความแมน่ย า ความรวดเรว็ และมชีอ่งทางการตดิตอ่สื่อสารที่เพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้งด าเนินงานในสถานการณ์ฉกุเฉนิหรอืสภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดร้วดเรว็ และถูกตอ้ง
2) หน่วยงานภาครฐัมรีะบบฐานขอ้มลูสารสนเทศของหน่วยงานที่มคีวามถูกตอ้ง ทนัสมยั ในรปูแบบที่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจง่าย ที่สอดคล้องตาม
บทบาทหน้าที่ของแตล่ะหน่วยงาน

กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน ์
และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำติ (ส ำนกังำน กสทช.)

 - ส ำนกังำนต ำรวจแหง่ชำติ
(กองบงัคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2) สร้างเครือข่ายและพฒันาบคุลากรผู้ปฏบิติังานที่เกี่ยวข้องกบัการแกไ้ขปญัหาข่าวปลอมเพื่อรู้เทา่ทนัและรับมอืกบัข่าวปลอม

เปา้หมายย่อยที่ 2.3 (MS2.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1)

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายย่อยที่ 3.3 (MS3.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายย่อยที่ 5.1 (MS5.1)

เปา้หมายย่อยที่ 5.2 (MS5.2)

บคุลากรของภาครัฐได้รับการอบรมใหม้คีวามรู้ด้านการประชาสัมพนัธ์และการส่ือสาร และด้านเทคโนโลยีดิจิทลัและการแกไ้ขปญัหา
ข่าวปลอม

พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหท้กุภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารภาครัฐได้อย่างสะดวก ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การสืบสวนโดยการตรวจวิเคราะหห์ลักฐานการกระท าความผิดที่มปีระสิทธิภาพด้วยเคร่ืองมอืที่ได้มาตรฐาน ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

น าเทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้มาใชใ้นการด าเนินงานและครอบคลมุการท างานในทกุภาคสว่น ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ยกระดับการน าเทคโนโลยี อาท ิระบบ AI และ Big Data เข้ามาช่วยในการเฝ้าระวังและจัดการกบัข่าวปลอม 
และปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดมาตรการประเมนิผลการด าเนนิงานด้านการใหค้วามร่วมมอืในการแกไ้ขข่าวปลอมส าหรับหนว่ยงานภาครัฐ ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

เครือข่ายภาคประชาชนได้รับรางวัลหรือการยกย่องเมื่อใหค้วามร่วมมอืในการเฝ้าระวังหรือแจ้งเบาะแสข้อมลูข่าวสารที่มเีนื้อหาไม่
เหมาะสม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจงูใจหรือใหร้างวัลส าหรับความร่วมมอืในการแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ด าเนนิการเชิงรุกกบัผู้กระท าความผิดโดยการบงัคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนจนส้ินสุดกระบวนการ ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

พัฒนาบคุลากรที่ปฏบิตังิานเก่ียวขอ้งกับการประชาสมัพันธ์และแก้ไขปญัหาขา่วปลอม ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

พฒันาบคุลากรภาครัฐด้านการปราบปรามการกระท าความผิดทางเทคโนโลยีสารสเทศ ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

บงัคับใชก้ฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที่เขา้ขา่ยการกระท าความผิดอยา่งเคร่งครัด ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความร้องทกุข์ด าเนนิคดีกบัผู้ที่เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิด

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

ประสทิธิภาพของการจดัการคลงัขอ้มลูและการประชาสมัพันธ์ขอ้มลูขา่วสารที่ถูกตอ้งผ่านการตรวจสอบและไดร้ับการยนืยนัภาครัฐ ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 5.3 (MS5.3)

เปา้หมายการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ มี.ค.64 - ธ.ค.65

* 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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

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

สร้างช่องทางการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ออนไลนเ์พื่อเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและรับแจ้งเบาะแสเพื่อท าการ
ตรวจสอบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

MS1, MS2.1, MS2.2, MS2.3, 
MS3.1, MS3.2, MS3.3, 
MS4.1, MS4.2, 
MS5.1, MS5.2, MS5.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การด าเนินการ
ตามแผนการปฏริูป
ประเทศ (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่เก่ียวขอ้ง

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

1 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบ
สนับสนุนการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
ทางคอมพิวเตอร์ของ
กองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท า
ความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 -มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที่ 
และบคุลากรในการปฏบิตัหิน้าที่ ขา้ราชการ
ต ารวจในสังกัดกองบงัคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเก่ียวกับอาชญากรรม
ทางเทคโนโลยี สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.62-ก.ย.63 6,813,800 บาท MS3.2

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปญัหาขา่วปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครือ่งมือ อุปกรณ์ สถานที่ และ
บุคลากรในการปฏบิัตงิาน พร้อมทั้งท าการ
พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้ประสานงาน ทั้ง
ภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สามารถปฏบิัตงิานดา้นการ
วเิคราะห์เน้ือหา บริหารการข่าว และการรับแจง้
เตอืน ไดท้ันท่วงที และด าเนินการประสานงาน
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชน
และสื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้
 ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสารอยา่งมี
วจิารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือสง่ตอ่ใน
อินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย. 
64

95,226,800.0000     โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, MS4.1, 
MS5.1, MS5.2, MS5.3

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

ไดร้ับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

โครงการที่ด าเนินการแลว้เสร็จในปงีบประมาณ 2563



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 3 โครงการจัดหาชดุ
อุปกรณ/์โปรแกรม 
เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือรองรับ
การให้บริการดา้นสังคม

มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
กระท าความผิดที่ไดม้าตรฐานและเพียงพอ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 5,136,000.0000       โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.2

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 4 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซตผิ์ด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage
 "อาสา จับตา 
ออนไลน์")

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ตดิตามการเผยแพร่
ขอ้มูลขา่วสารที่ผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่
รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ขอ้มูล
หลักฐานเพ่ือร้องขอตอ่ศาลให้มีการระงับ
การแพร่หลายซ่ึงขอ้มูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมาย มีชอ่งทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
 เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 9,938,700.0000       โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS3.1

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

5 โครงการอบรมครูไซ
เบอร์

 -ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบญัชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน
 -มีความรู้ และทักษะ สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ประชาชนในชมุชน 
ให้ไดรู้้เท่าทันภยัที่แฝงมากับเทคโนโลยี

ต.ค.63-ก.ย.64 469,200                 โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

6 โครงการอบรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการตรวจพิสูจน์
พยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
อาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี

 -ขา้ราชการต ารวจในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิและผู้ที่เก่ียวขอ้งที่ผ่านการ
อบรมสามารถน าความรู้ไปปฏบิตังิานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเปน็ที่ปรึกษา 
และให้ค าแนะน าเก่ียวกับพยานหลักฐานทาง
เทคโนโลยี แก่ขา้ราชการต ารวจในพ้ืนที่ตอ่ไป

ต.ค.63-ก.ย.64 385,600                 โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

7 โครงการอบรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับ
ขา้ราชการต ารวจเพ่ือ
ปรับความรู้เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์และ
อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์

 -ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน และประชาชนไดร้ับบริการที่ดมีี
ประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 1,515,600              โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

8 โครงการอบรมปรับ
พ้ืนฐานขา้ราชการ
ต ารวจที่ย้ายมาด ารง
ต าแหน่งใหม่ในสังกัด 
บก.ปอท.

 -ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400                  โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

9 โครงการอบรม
พนักงานสอบสวนและ
บคุลากรใน
กระบวนการยุตธิรรม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและการ
ให้บริการประชาชน

 -ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
-มีความรู้ และทักษะ เพ่ือใชใ้นการ
ปฏบิตังิาน ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.63-ก.ย.64 74,400                  โครงการที่ไดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.3

ส านักงาน กสทช. 10 ก ากับดแูลการ
ออกอากาศเน้ือหา
รายการที่มีการ
น าเสนอขอ้มูลขา่วสาร
ตา่งๆ ของผู้ประกอบ
กิจการกระจายเสียง
และกิจการโทรทัศน์ 
(ผู้รับใบอนุญาต) ให้
เปน็ไปตาม
พระราชบญัญตักิาร
ประกอบกิจการกระจาย
เสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ
ที่เก่ียวขอ้ง

 - มีการบงัคับใชก้ฎหมายอย่างเหมาะสม 
โดยมีการด าเนินการตามกระบวนการทาง
ปกครอง รวมถึงมีการพิจารณาก าหนด
มาตรการตา่ง ๆ ที่เหมาะสมตอ่พฤตกิารณ์
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระท า
ความผิด  - สนับสนุน / ส่งเสริม /ยกระดบั
คุณภาพของการเผยแพร่เน้ือหารายการทาง
สื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้เปน็สื่อที่มีความ
ปลอดภยัสร้างสรรค์และเปน็ประโยชน์ตอ่
สังคม

1 ม.ค.  - 31 ธ.ค. 64 ภารกิจประจ า ไม่เสนอของบประมาณ MS 3.2



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

อยู่ระหว่างเสนอขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2565
กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 11 ค่าบ ารุงรักษาโครงการ

เพ่ิมประสิทธิภาพงาน
ตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือรองรับ
การให้บริการดา้นสังคม

มีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์หลักฐานการ
กระท าความผิดที่ไดม้าตรฐานและเพียงพอ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 1,789,000.0000       เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS3.2

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 12 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปญัหาขา่วปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที่ และ
บคุลากรในการปฏบิตังิาน พร้อมทั้งท าการ
พัฒนาบคุลากรและเครือขา่ยผู้ประสานงาน
 ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สามารถปฏบิตังิานดา้น
การวิเคราะห์เน้ือหา บริหารการขา่ว และ
การรับแจ้งเตอืน ไดท้ันท่วงที และ
ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงประชาชนและสื่อมวลชน
 รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ ให้แก่
ประชาชนในการรับขอ้มูลขา่วสารอย่างมี
วิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่งตอ่ใน
อินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 98,787,700.0000     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS1,MS2.1, 
MS2.2,MS3.1, MS4.1, 
MS5.1, MS5.2, MS5.3



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

13 โครงการศูนย์ตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐาน
คอมพิวเตอร์และ
หลักฐานทางเทคโนโลยี
 (Digital Forensic 
Center)

 -มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที่ 
และบคุลากรในการปฏบิตัหิน้าที่ -
ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ต.ค.64-ก.ย.65 25,782,000             เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS3.2

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(ปอท.)

14 โครงการจัดตั้งศูนย์
ประสานความร่วมมือ
ดา้นอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีและความ
มั่นคงปลอดภยัของ
ระบบสารสนเทศ 
(Cyber Crimes And 
Cyber Security 
Cooperation Center)

 -มีระบบงาน เครื่องมือ อุปกรณ ์สถานที่ 
และบคุลากรในการปฏบิตัหิน้าที่ 
-ขา้ราชการต ารวจในสังกัดกองบงัคับการ
ปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถ
ปฏบิตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

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

MS3.2, MS3.3

กรมประชาสัมพันธ์ 15 โครงการพัฒนา
คลังขอ้มูลขา่วสารเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์
ภาครัฐเชงิรุก

มีระบบคลังขอ้มูลขา่วสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชงิรุก เพ่ือเปน็
รากฐานของคลังขอ้มูลอัจฉริยะ

ต.ค.64 - ก.ย.65 93,000,000.0000     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65

MS 1



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

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลใหเ้กิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ Big Rock 1

กรมประชาสัมพันธ์ 16 โครงการบริหารจัดการ
ขอ้มูลขา่วสารเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์

ประชาชนไดร้ับขอ้มูลขา่วสารในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤตทิี่ถูกตอ้ง รวดเร็ว เชื่อถือ
และอ้างอิงได้

ต.ค.64 - ก.ย.65 18,472,512.0000     เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในป ี65 MS 1

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเหน็เพิ่มเติมวำ่ เนื่องจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทลัที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หนว่ยงำนที่เกีย่วข้องควรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร
เพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมที่มีนยัส ำคัญฯ ได้ทนัต่อสถำนกำรณ์ และพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณตำมขัน้ตอนต่อไป โดยใหก้ระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหนว่ยงำนรับผิดชอบ
หลักหำรือกับหนว่ยงำนที่เกีย่วข้องเพื่อพิจำรณำจัดท ำโครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจ ระวงัปอ้งกัน แก้ไขปญัหำข่ำวปลอม และรณรงค์ใหม้ีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรวเิครำะหข์้อมูลข่ำวสำรและ
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งเพื่อพัฒนำประสิทธภิำพของข้อมูลข่ำวสำรในภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวลข้อมูลและสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 2
(Big Rock)

การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก
หน่วยงานรว่มด าเนินการ  - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 - ส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ)์  - สภำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย

 -  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  - สมำคมส่ือมวลชนประเทศไทย

 - หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เป็นอย่ำงน้อย ในกำรด ำเนินกำร  

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

BR0802
1) มหีน่วยงานรบัผิดชอบที่มสีถานะทางกฎหมายเพ่ือก ากับดแูลผู้ประกอบการสื่อออนไลน์ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์ประสานงานขอ้มลูขา่วสารใน
ภาวะวิกฤต ิอาทิ กรณเีกิดเหตภุยัพิบัต ิหรอืกรณเีกิดโรคระบาดรนุแรง
2) ประชาชนผู้บรโิภคสื่อ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสื่อไดร้บัการดแูลและคุ้มครองตามสิทธิที่พึงมใีนการท าธุรกรรมการสื่อสารทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
 - ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (ส ำนักงำน กสทช.)

 - ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
(กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกีย่วกับอำชญำกรรมทำง
เทคโนโลย)ี



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.2 (MS4.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เป้าหมายยอ่ยที่ 6 (MS6)

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ทบทวนการบังคับใชก้ฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใชก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับคดทีี่ใชส้ื่อออนไลน์เป็นเครื่องมอือยา่ง
เคร่งครัด ทันตอ่สถานการณ ์และเป็นธรรม

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขอหน่วยงานหลกัให้มอี านาจหน้าที่ครอบคลมุการพิจารณาและก ากับดแูลเน้ือหาของสื่อออนไลน์

มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดตวัชี้วดัเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มลูที่ถูกตอ้งและรวดเร็วของหน่วยงานเป็นตวัชี้วดัระดบัองค์กร ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

ภาครัฐสร้างระบบการให้รางวัลหรือการยกยอ่งส่ือที่มีความรับผิดชอบในการเผยแพร่ขอ้มูลและเนื้อหาต่อสังคม

หน่วยงานสามารถเฝ้าระวงัตดิตาม ก ากับดแูลเน้ือหาของขอ้มลูขา่วสารในสื่อทุกรูปแบบอยา่งเขม้ขน้ ทันสถานการณ ์คุ้มครอง
สทิธขิองผู้ผลติเน้ือหา  และจัดเก็บพยานหลกัฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อยา่งเป็นระบบ

ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมคีวามรับผิดชอบตอ่การเผยแพร่เน้ือหา ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

สร้างความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการผลิตและการเผยแพร่เนื้อหาให้มีคุณภาพและร่วมกนัชว่ยตรวจสอบ เฝ้าระวัง มี.ค. 64 - ธ.ค. 65

* 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

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

สร้างการมสีว่นร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวงั แจ้งเบาะแสขอ้มลูเน้ือหาที่ไมเ่หมาะสมบนสื่อออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ม.ีค. 64 - ธ.ค. 65

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

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

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 1 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage 
“อาสา จับตา ออนไลน์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่
รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพ่ือร้องขอต่อศาลให้มีการระงับ
การแพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมาย มีช่องทางให้ประชาชนแจ้ง
เบาะแส เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64 9,938,700.0000      โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1
MS2

ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหวา่งการด าเนินโครงการ

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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



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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครือ่งมือ อุปกรณ ์สถานที่ 
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งท า
การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ให้สามารถปฏิบัติงานด้าน
การวิเคราะห์เน้ือหา บริหารการข่าว และ
การรับแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที และ
ด าเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชนและ
สื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความตระหนักรู ้
ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่หรือส่ง
ต่อในอินเทอร์เน็ต

25 ม.ค. 64 – 30 ก.ย. 
64

95,226,800.0000     โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2, 
MS5

ส านักงาน กสทช. 3 โครงการจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือพัฒนากลไกหรือ
มาตรการป้องกันการ
รังแก ข่มขู่ คุกคาม 
สตรี เด็ก และเยาวชน 
โดยช่องทางผ่านสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ

1.มีกลไกหรือมาตรการป้องกันการรังแก 
ข่มขู่คุกคาม สตรี เด็ก และเยาวชน ผ่านสื่อ
มัลติมีเดียต่าง ๆ 
2.เกิดการพัฒนาสื่อที่สร้างสรรค์ส าหรับเป็น
แหล่งเรียนรูส้ าหรับสตรี เด็กและเยาวชน 
ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีทักษะความฉลาดทางดิ
จิจัล และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ
ประเทศในอนาคต

มค. - ธค.64 2,968,000              โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 4 โครงการจ้างเหมาเฝ้า
ระวังเว็บไซต์ผิด
กฎหมาย
(Facebook Fanpage 
“อาสา จับตา ออนไลน์)

มีหน่วยงานเฝ้าระวัง ติดตามการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมาย มีเจ้าหน้าที่
รวบรวมจัดเก็บ สืบสวน วิเคราะห์ข้อมูล
หลักฐานเพ่ือร้องขอต่อศาลให้มีการระงับ
การแพร่หลายซ่ึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิด
กฎหมาย มีช่องทางให้ประชาชนแจ้ง
เบาะแส เน้ือหาที่ไม่เหมาะสม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65 10,000,000            เสนอขอตัง้งบประมาณในปี
 65

MS1
MS2

อยู่ระหวา่งเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 2 การก ากับดแูลสื่อออนไลน์

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 5 โครงการศูนย์
ประสานงานและแก้ไข
ปัญหาข่าวปลอม (Anti
 Fake News Center: 
AFNC) 

มีระบบงาน เครือ่งมือ อุปกรณ ์สถานที่ 
และบุคลากรในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งท า
การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายผู้
ประสานงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ให้
สามารถปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์เน้ือหา
 บริหารการข่าว และการรับแจ้งเตือน ได้
ทันท่วงที และด าเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงประชาชน
และสื่อมวลชน รวมถึงการสร้างความ
ตระหนักรู ้ให้แก่ประชาชนในการรับข้อมูล
ข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณก่อนจะเผยแพร่
หรือส่งต่อในอินเทอร์เน็ต

1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65 98,787,700            เสนอขอตั้งงบประมาณ
ในปี 65

 MS2,
MS5

คณะกรรมกำรฯ มีควำมเห็นเพิ่มเติมวำ่ เนื่องจำกสถำนกำรณ์และบริบทในด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว หน่วยงำนที่เกีย่วข้องควรจัดท ำข้อเสนอแผนงำน/โครงกำร
เพิ่มเติมที่จะช่วยขับเคล่ือนกิจกรรมที่มีนัยส ำคัญฯ ได้ทันต่อสถำนกำรณ์ และพิจำรณำขอรับกำรจัดสรรงบประมำณตำมขัน้ตอนต่อไป โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบ
หลักหำรือกับหน่วยงำนที่เกีย่วข้องเพื่อพิจำรณำจัดท ำโครงกำรที่จะช่วยสร้ำงแรงจูงใจ ระวงัป้องกัน แก้ไขปัญหำข่ำวปลอม และรณรงค์ให้มีกำรแจ้งเบำะแส เพื่อเพิ่มประสิทธภิำพกำรวเิครำะห์ข้อมูลข่ำวสำรและ
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำน รวมทั้งเพื่อพัฒนำประสิทธภิำพของข้อมูลข่ำวสำรในภำครัฐในลักษณะ Data Bank ที่สำมำรถประมวลข้อมูลและสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ



1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริปูประเทศดา้น

กิจกรรมปฏิรปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ ส านักงานพัฒนาธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)  - กองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
 - ส านักงานคณะกรรมการดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  - สถาบันอุดมศึกษา
 - กรมประชาสัมพันธ ์ส านักนายกรัฐมนตรี  - โรงเรียนในสังกดั กทม.    
 - กระทรวงวฒันธรรม  - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
 - ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม    กองบงัคับการปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลย ี(ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ)

   ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล - หลักสูตรการรู้เท่าทันส่ือ Media Literacy (Thai MOOC) คณะการ
ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏิรปูที่จะสง่ผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงตอ่ประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

BR0803
1) หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจใุนการศึกษาภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) และระดับอุดมศึกษา ภายในปี 2565
2) ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันส่ือและสารสนเทศของประเทศไทย เช่น การใช้ตัวชี้วดัการประเมิน โดยบุคคลสามารถเข้าใจ ประเมินผล และประเมินคุณค่าข้อมูลส่ือและ
สารสนเทศได้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตัวชี้วดัยอ่ย ได้แก่
       (1) การเข้าใจ หมายถึง บุคคลสามารถเข้าใจความส าคัญของผู้ให้บริการข้อมูลส่ือและสารสนเทศต่อสังคม
       (2) การประเมินผล หมายถึง บุคคลสามารถประเมินผล วเิคราะห์ เปรียบเทียบ เรียบเรียง เชื่อมโยง และประยกุต์ใช้เกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประเมินผลข้อมูลและสารสนเทศที่ได้รับและ
แหล่งที่มาของข้อมูล รวมถึงผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศในสังคมได้
       (3) การประเมินคุณค่า หมายถึง บุคคลสามารถประเมินคุณค่าและตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลส่ือและสารสนเทศและแหล่งที่มาได้
       (4) การจดัระบบหมายถึง บุคคลสามารถสังเคราะห์ และจดัการข้อมูลส่ือและสารสนเทศที่รวบรวมได้
3) จ านวนรายการที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์มีประโยชน์ บนส านึกของความเป็นไทยร่วมสมัยและสอดคล้องกบัการด ารงตนของประชาชนในสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งผู้มีอารยธรรม
เพิ่มขึ้น

กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยั และนวตักรรม (อว.)

1



เปา้หมายยอ่ยที ่1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.2 (MS1.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.3 (MS1.3)

เปา้หมายยอ่ยที ่1.4 (MS1.4)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3.1 (MS3.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.1 (MS4.1)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.2 (MS4.2)

เปา้หมายยอ่ยที ่4.3 (MS4.3)

ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรูเ้ทา่ทนัสือ่และสารสนเทศของประเทศไทย

ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที ่2 (M2)

เปา้หมายยอ่ยที ่3 (MS3)

เปา้หมายยอ่ยที ่4 (MS4)

ส่งเสริมใหน้กัศึกษา มกีารเรียนรู้และจดัท าเนือ้หาของส่ือส าหรับเผยแพร่ เกดิการเรียนรู้จากการลงมอืปฏบิติัจริง เขา้ใจถงึกระบวนการ
ในการท าขา่ว ท าส่ือ เกดิความตระหนกัในการน าเสนอและเสพขา่วในทกุมติิ จรรยาบรรณในการท าส่ือ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายย่อย (Milestone : MS) *
ช่วงระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค. 64 - ธ.ค. 65

ปลกูฝังใหเ้กิดการรูเ้ทา่ทนัสือ่ ต.ค. 63- ธ.ค. 65

หลักสูตรด้านส่ือศึกษาได้รับการบรรจใุนการศึกษาภาคบงัคับ (ระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษา) และระดับอดุมศึกษา 
ภายในป ี๒๕๖๕

ต.ค. 63- ต.ค. 65

หลักสูตรการรู้เทา่ทนัส่ือแบบออนไลน ์(MOOC) เพือ่เอือ้ต่อการเรียนการสอนในยคุนวินอร์มอลต้ังแต่ระดับประถมศึกษา และระดับ
มธัยมศึกษา

ก.พ. 64 - ธ.ค. 65ก.พ. 64 - ธ.ค. 65

ช่วงระยะเวลา **
ด าเนินการ ม.ค. 64 - 

ธ.ค. 65

ต.ค. 63- ธ.ค. 65

ต.ค. 63- ก.ย. 65

ต.ค. 63- ต.ค. 65

หลักสูตรต้นแบบการรู้เทา่ทนัส่ือส าหรับเยาวชน รวมทัง้การถา่ยทอดองค์ความรู้ใหก้บัผู้น าเยาวชน โรงเรียนและวทิยาลัยอาชวีศึกษา ต.ค. 63- ก.ย. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

กระบวนการส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เทา่ทนัส่ือและสารสนเทศของประเทศไทยทีม่ปีระสิทธภิาพ และสามารถน าผลการส ารวจไป
ปรับปรุงการรู้เทา่ทนัส่ือได้

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ผลส ารวจขอ้มลูสถานภาพการรู้เทา่ทนัส่ือสารสนเทศ และดิจทิลั (MIDL) ของบคุลากรทางการศึกษาของประเทศไทย 
จดัท าตัวชีว้ดัการประเมนิ โดยบคุคลสามารถเขา้ใจ ประเมนิผล และประเมนิคุณค่าขอ้มลูส่ือและสารสนเทศได

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ธ.ค. 65

ต.ค. 64 - ม.ิย. 65

บคุลากรผู้สอนด้านการส่ือสารมคีวามรู้ความเขา้ใจในบริบทการเปล่ียนแปลงด้านการส่ือสารในยคุดิจทิลั และสามารถถา่ยทอดไปยงั
กลุ่มเปา้หมายได้อยา่งถกูต้อง

ม.ีค. 64-ก.ย.65

สร้างใหน้กัศึกษาในระดับอดุมศึกษากลายเปน็ผู้เชีย่วชาญและมคีวามสามารถในวชิาชพีทีม่พีืน้ฐานด้านผู้ส่ือขา่ว นกัขา่วในการเปน็
กลุ่มนกัส่ือสารมวลชนรุ่นใหม่ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ประชาชน/เครือขา่ยนกัส่ือสาร มคีวามรู้เทา่ทนัส่ือและขา่วปลอม สามารถส่ือสารขอ้มลูกนัได้อยา่งถกูต้องและมปีระสิทธภิาพ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

ม.ีค. 64-ก.ย.65

ม.ค.64 - ธ.ค.65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขัน้ตอนและวธิกีาร เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาทีแ่ลว้เสรจ็ตามชว่งเวลาของแผนการปฏริปูประเทศ ทัง้น้ี จ านวนเปา้หมายยอ่ย อาจมาก/
น้อย/เทา่กับ จ านวนของขัน้ตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ทีก่ าหนดไวใ้นแผนการปฏริปูประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ)ขึน้อยูกั่บความเหมาะสม

สือ่/รายการประชาสมัพันธ ์การรณรงค์ประชาสมัพันธเ์รือ่งการรูเ้ทา่ทนัสือ่ในยคุดจิทิลั ต.ค. 63 - ก.ย.65

ส่ือเพือ่การประชาสัมพนัธใ์หป้ระชาชนในทกุชว่งวยัเหน็ถงึความจ าเปน็ ประโยชนจ์ากการรู้เทา่ทนัส่ือ ส่งเสริมใหเ้กดิความตระหนกัรู้ 
การเลือกบริโภคส่ือ การแยกแยะขอ้มลูขา่วสารได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ

ต.ค. 63 - ก.ย.65

บคุลากรในการสอน/นักศึกษา/เครอืขา่ยนักสือ่สารไดร้บัการพัฒนาใหม้คีวามรูด้า้นสือ่สารมวลชนทีรู่เ้ทา่ทนัสือ่ ธ.ค. 63 - ธ.ค.65

ต.ค. 63 - ก.ย.65

ต.ค. 63 - ก.ย.65

ธ.ค. 63 - ธ.ค.65
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เปา้หมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***
เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ ภารกิจประจ า โครงการเพ่ือ
ขบัเคลื่อน Big

 Rock
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 1 โครงการจัดการเรยีน
การสอนรายวิชาหมวด
ศึกษาทัว่ไป

ปงีบประมาณ  2564  จ านวน  นักศึกษา
ลงทะเบยีน 2,000  คน

ม.ค. 64 - ก.ย.64 466000.00 เงนินอกงบประมาณ/
แหล่งเงนิไดร้ายไดอ่ื้น

MS 1.2

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏริปูทีจ่ะส่งผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมนัียส าคัญ Big Rock 3 การยกระดบัการรู้เทา่ทนัสื่อ

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเปา้หมายย่อย

** เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหว้งเวลารายงานตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญฯ   MSn ตอ้งแลว้เสรจ็ในเดอืนสดุทา้ยของไตรมาส โดย MSn.n สามารถด าเนินการในชว่งเวลาใดก็ได ้แตต่อ้งแลว้เสรจ็ในชว่งเวลาก่อนหน้า MSn แลว้เสรจ็

ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และอยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ

MS3 

MS1.2 
MS1.3  

MS1.3 
MS4.1  

MS1.2  MS1.1  MS1.1  
MS1.2 
MS1.3 
MS2.1 
MS3.1 
MS4.1 
MS4.3 

MS1 
MS2 
MS4 

MS1.2 MS2.2  MS3.1  MS3.1  MS4.3 
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***
เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ ภารกิจประจ า โครงการเพ่ือ
ขบัเคลื่อน Big

 Rock
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)

2 งานสนับสนุนภารกิจ
คณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(กิจกรรม การพัฒนาคน
ไทยกลุ่มเปา้หมาย (เดก็
 เยาวชน ผู้สูงอาย)ุ เพ่ือ
เตรยีมพรอ้มเปน็ 
Digital Citizen ที่
คุ้นเคยกับการท า
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มัน่คงปลอดภยั)

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการเตรยีมพรอ้มเพ่ือ
เปน็ Digital Citizen สามารถเขา้ถึง
เทคโนโลยี และไดร้บัการอ านวยความ
สะดวกจากการใชบ้รกิารธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถ ใชเ้ทคโนโลยีได้
อย่างสรา้งสรรค์ และมัน่คงปลอดภยั โดย
กิจกรรมดงักล่าว มผีลผลิตทีจ่ะส่งมอบใน
ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดแ้ก่
   1. สื่อการเรยีนรู้ พัฒนาคนไทย
กลุ่มเปา้หมาย (เดก็ เยาวชน ผู้สูงอาย)ุ เพ่ือ
เตรยีมพรอ้มเปน็ Digital Citizen จ านวน 
15 เรื่อง
   2. คนไทยกลุ่มเปา้หมาย (เดก็ เยาวชน 
ผู้สูงอายุ) มคีวามตระหนัก ความรู้ ความ
เขา้ใจ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัให้
เกิดประโยชน์และสรา้งสรรค์ (Digital 
Literacy) เพ่ิมขึน้ รอ้ยละ 70

1 ต.ต. 63 - 30 ก.ย. 64 9409500 โครงการทีไ่ดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 3.1

ส านักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดจิิทลั 3 โครงการยกระดบั
ทกัษะดจิิทลัส าหรบัผู้
สูงวัยและผู้ดอ้ยโอกาส
 - กิจกรรมสรา้งผู้สูงวัย
และผู้ดอ้ยโอกาสเปน็
ก าลังคนดจิิทลัสู้ภยัไซ
เบอร์

ผู้สูงอายุและผู้ดอ้ยโอกาส 2,000 คน 1 ต.ค. 63 - 
30 ก.ย. 64

9315300.00  โครงการทีไ่ดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 1.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***
เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ ภารกิจประจ า โครงการเพ่ือ
ขบัเคลื่อน Big

 Rock
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

สภาดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหง่
ประเทศไทย 

4 การจัดอบรมสัมมนา
ใหกั้บผู้ประกอบการ
อุตสหกรรมบนัเทงิ 
และสื่อมวลชนรว่มไป
ถึงประชาชน ใหม้ี
ความรู้ความสามารถ
ปรบัตวัใน ยุค 5G และ
 New Normal

เพ่ือยกระดบัการรู้เทา่ทนัสื่อของ
ผู้ประกอบการอุตสหกรรมบนัเทงิ และ
สื่อมวลชนรว่มไปถึงประชาชน ใหม้คีวาม
สอดคล้อง กับสถานการณเ์ทคโนโลยีดจิิทลั
ภายใตส้ถานการณโ์ควิค - 19 โดยผ่านการ
อบรมสัมนาผู้ประกอบการ และบคุลากร
ดา้นการสื่อสารใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจใน
บรบิทการเปลี่ยนแปลงดา้นการ สื่อสารใน
ยุคดจิิทลั ซ่ึงอยู่ในกิจกรรมปฏริปูประเทศที ่3
 การยกระดบัการรู้เทา่ทนัสื่อ ในขัน้ตอนที ่2
 การรณรงค์การรู้เทา่ทนัสื่อ และขัน้ตอนที ่3
 การพัฒนาบคุลากรในการสอนและให้
ความรู้ดา้นสื่อสารมวลชนทีรู่้เทา่ทนั 
(จ านวนผู้เขา้รว่ม 200 คน

พ.ย.64 2000000.00 ไมม่งีบประมาณรองรบั 
(พิจารณาขอรบัจัดสรร

งบกลางตามความ
จ าเปน็)

มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 5 โครงการการพัฒนา
และยกระดบัศักยภาพ
นักวิจัยชมุชนแบบ
ชมุชนมสี่วนรว่ม
มหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนคร

สถาบนัฝึกอบรมมเีน้ือหาการอบรมเก่ียวกับ
การรู้เทา่ทนัสื่อ

ธ.ค.63-ธ.ค.64 2560000.00 โครงการทีไ่ดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS 4.3

ส านักงาน กสทช. 6 โครงการพัฒนาทกัษะ
การเรยีนรู้ของ
ประชาชนเก่ียวกับ
กิจการกระจายเสียง
และโทรทศัน์ เพ่ือการ
ใชป้ระโยชน์อย่างรู้เทา่
ทนั 

มกีารเรยีนการสอนหลักสูตรพัฒนาทกัษะการ
เรยีนรู้ของประชาชนเก่ียวกับกิจการกระจาย
เสียงและโทรทศัน์เพ่ือการใชป้ระโยชน์อย่าง
รู้เทา่ทนั ในระดบัมธัยมศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา และประชาชนทัว่ไป ทัง้
แบบออนไลน์และออฟไลน์เพ่ิมขึน้อย่าง
ตอ่เน่ือง

ป ี2564 โครงการทีไ่ดร้บัจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1
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หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***
เปา้หมาย/ผลผลิต/ผลลัพธ์

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสุด

โครงการ
วงเงนิงบประมาณ

ทีม่าของงบประมาณ ภารกิจประจ า โครงการเพ่ือ
ขบัเคลื่อน Big

 Rock
ส่งผลตอ่เปา้หมาย

ย่อย
(ไดม้ากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริปูประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

หน่วยงานผู้รบัผิดชอบโครงการ
รหสัโครงการ

(BR0101Xnn)
โครงการ

/การด าเนินงาน ***
กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

1 ยกรา่งหลกัสตูรการ
รูเ้ทา่ทนัสือ่ใน
ระดบัอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

2 ยกรา่งหลกัสตูรการ
รูเ้ทา่ทนัสือ่ในระดบั
ประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

3 โครงการอบรม 
ประชาสมัพันธ ์และ
จดัค่ายการเรยีนรู้
เพ่ือพัฒนาทกัษะ
การรูเ้ทา่ทนัสือ่
ใหกั้บบคุคลทกุชว่ง
วยั

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

4 โครงการเพ่ือสือ่สาร
ใหป้ระชาชนมี
ความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกับการรูเ้ทา่
ทนัสือ่

กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

5 โครงการส าหรบั
ประชาชนในชมุชน
และผู้สงูอายใุนการ
รบัรูข้า่วสารที่
ถูกตอ้ง 

 ใชเ้ครอืขา่ยของมหาวทิยาลยัทัง้ในสว่นกลางและภมูภิาค ในลกัษณะสรา้งความเชือ่มโยงของมหาวทิยาลยัสูช่มุชนในการด าเนินการดงักลา่วอยา่งตอ่เน่ือง

ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์เน่ืองจากปจัจบุนั
มขีา่วสารทีบ่ดิเบอืน หรอืเปน็เทจ็ และสง่ผลใหเ้กิดความเขา้ใจทีค่ลาดเคลือ่นโดยเฉพาะในประเดน็ดา้นสขุภาพของผู้สงูอาย ุรวมทัง้สรา้งชอ่งทางและลดขอ้จ ากัดในการสือ่สาร

ความเหน็/แนวทางการด าเนินงาน

ประสานความรว่มมอืจากทีป่ระชมุอธกิารบดแีหง่ประเทศไทย และประธานหลกัสตูรหรอืคณาจารยท์ีเ่ก่ียวขอ้งกับดา้นสือ่สารมวลชนจากมหาวทิยาลยัทีม่กีารเรยีนการสอนใน
สาขาดงักลา่วรว่มกันพิจารณาเพ่ือด าเนินการ
ยกรา่งหลกัสตูรดงักลา่วใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกันในทกุมหาวทิยาลยั และใหม้คีณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสือ่สารมวลชนฯ เขา้รว่มด าเนินการดว้ย

ประสานกระทรวงศึกษาธกิาร และคณะกรรมการปฏริปูประเทศดา้นสือ่สารมวลชนฯ เพ่ือใหก้ารรา่งหลกัสตูรการรู้
เทา่ทนัสือ่มกีารก าหนดมาตรฐานและเปน็ไปอยา่งตอ่เน่ือง

ประสานหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งจดัอบรม ประชาสมัพันธ ์และจดัค่ายการเรยีนรูเ้พ่ือพัฒนาทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสือ่ใหกั้บบคุคลทกุชว่งวยั

โครงการซ่ึงคณะกรรมการฯ เหน็ควรใหม้กีารด าเนินงานตามมตทิี่ประชมุ ซ่ึงยังไมไ่ดข้อ้ยุตกัิบหน่วยงาน****
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