


จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

วงเงนิรวม จ ำนวนโครงกำร / 
หน่วยงำน

 วงเงนิรวม ระบชุื่อโครงกำร และ
ชื่อหน่วยงำน

 วงเงนิ
ที่ขอรบัจัดสรร

1. กำรเมือง
 BR0101 การส่งเสริมความรู้ทางการเมือง ใน

ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1. มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพือ่ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
2. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการส่ือสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และ
พืน้ที่
3. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพือ่เผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธปิไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย

- - 3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

12,914,100            ไม่มี  -

 BR0102 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ

1. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 
2. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพือ่ให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ
ทุกระดับ

33 โครงการ จาก 16 
หน่วยงาน

2,195,622,415        15 โครงการ จาก 7 
หน่วยงาน

76,606,700            ไม่มี -

 BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
สมานฉันท์ของคนในชาติ

1. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของ
คนในชาติ
2. มีชุดความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง
3. จัดพืน้ที่เพือ่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการหา
แนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
4. จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความ
ขัดแย้งทางการเมืองในสังคม
5. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ย.ป. เพือ่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
6. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคล่ือนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัติ
7. ประชาสัมพนัธข์้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพือ่สร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้
ครอบคลุมทุกช่องทางการส่ือสาร

- - 1 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

12,620,000            ไม่มี -

สรุปแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock 

โครงกำรปงีบประมำณ 2564
เปำ้หมำยย่อย (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 2564
เปำ้หมำยย่อย (Milestone : MS)รหัสBR

ชื่อกิจกรรมปฏิรปู
ที่ส่งผลต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ 

(Big Rock))

โครงกำรปงีบประมำณ 2565 
(ค ำขอรบังบประมำณ)

โครงกำรที่จะขอรบัจัดสรรงบกลำงรำยจ่ำย
ฉุกเฉิน

โครงกำรขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

 BR0104 การส่งเสริมการพฒันาพรรคการเมือง 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังระดับชาติ
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกต้ังระดับท้องถิ่น
5. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง
6. การมีส่วนร่วมระหวา่งประชาชนและพรรคการเมือง
7. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกต้ังขั้นต้นของพรรคการเมือง

9 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

145,365,540           10 โครงการ จาก 1 
หน่วยงาน

447,373,400           ไม่มี -

 BR0105 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
รัฐธรรมนูญเพือ่การปฏิรูป

1. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพือ่การปฏิรูปประเทศ
2. สร้างวทิยากรกระบวนการเพือ่รับฟงัความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง เนื้อหา และ
กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ
3. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก
ช่องทางการส่ือสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพืน้ที่
4. มีการบูรณาการทางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ

3 โครงการ 
จาก 1 หน่วยงาน

10,867,700            3 โครงการ ได้แก่
1.โครงการวจิัย
ออกแบบและจัดทาชุด
ความรู้สาหรับการยก
ร่างรัฐธรรมนูญ 
(สถาบันพระปกเกล้า)
2. โครงการวจิัย
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ (สถาบัน
พระปกเกล้า)
3.ผลิตชุดความรู้สา
หรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพือ่การ
ปฏิรูปประเทศ 
(สถาบันพระปกเกล้า)

 
1. 7,000,000

2. 3,000,000

3. 1,000,000



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 1
(Big Rock)

การเสรมิสรา้งความรู้ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย 2. กระทรวงศึกษาธกิาร

3. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม 4. กระทรวงกลาโหม

5. กระทรวงสาธารณสุข

7. ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

11. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

13. กรมประชาสัมพันธ์ 14. หน่วยงานภาคเอกชน

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0101
ประชาชนมคีวามรู้ความเขา้ใจในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมขุ

สถาบันพระปกเกล้า

12. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

6. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

10. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)9. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

8. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)
เป้าหมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2)
เป้าหมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.3 (MS2.3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.4 (MS2.4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 2.5 (MS2.5)
เป้าหมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

ต.ค 64 - ธ.ค 64ชดุเคร่ืองมือส่ือสาร (Toolkit) เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขทั้งแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ เอกสารเนื้อหาหลักสูตร/Animation, ส่ือการเรียนการสอนเพื่อเผยแพร่ความรู้/เอกสารน าเสนอขอ้มูล 

ม.ค 64 -ธ.ค 64มชีดุความรู้ เน้ือหา หลกัสตูรการอบรมเพ่ือสง่เสริมความรู้ทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

ม.ค 65 - ก.ย 65

การจดัท าหลักสูตรอบรมการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข (ออฟไลน)์ และหลักสูตร
การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ม.ค 64 - ก.ย. 64

อบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข ให้กบัผู้แทนส่ือมวลชน
 จ านวน 1 คร้ัง

ม.ค 65 - มี.ค 65

เผยแพร่ความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ทุก
ประเภท อาทิ เว็บไซต์ของสถาบันพระปกเกล้า, Facebook, Youtube และ Twitter

ม.ค 65 -ธ.ค 65

วิทยากรตัวคูณ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข และการเมืองที่สุจริต และน าไปสู่การปฏบิัติได้จริง

* 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

มชีอ่งทางเผยแพร่ความรู้ความเขา้ใจทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ ครอบคลมุ
ชอ่งทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 - ธ.ค 65

เผยแพร่ผ่านชอ่งทางส่ือมวลชน ม.ค 65 - ธ.ค 65

ประเมนิสถานการณค์วามเป็นประชาธปิไตยของประเทศไทยทั้งในระดบัภาพรวมของประเทศ 
และรายกลุ่มเป้าหมาย

ม.ค 65 - ธ.ค 65เครือขา่ยผู้เขา้ร่วมด าเนินการ น าหลักสูตรและส่ือความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุข ไปด าเนินการเผยแพร่ให้กบักลุ่มเป้าหมายหลักและชอ่งทางที่เหมาะสม ได้แก ่ก านันผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนมกีารบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ ไดแ้ก่ (1) กระทรวงมหาดไทย (2)  กระทรวงศึกษาธกิาร (3) กระทรวงการอุดมศึกษา 
วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม (4) กระทรวงกลาโหม  (5) กระทรวงสาธารณสขุ (6) ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ
(7) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) (8) ศูนยพั์ฒนาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบันพระปกเกลา้ (9) 
ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง (10) สถาบันพัฒนาองค์กรชมุชน (องค์การมหาชน) (11) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai 
PBS) (12) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) (13) กรมประชาสมัพันธ ์(14) หน่วยงานภาคเอกชน

ม.ค 64 - ธ.ค 65

ม.ค 65 - มิ.ย 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

สถาบันพระปกเกลา้ BR0101X01 การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
e-Learning เพ่ือพัฒนาประชาธปิไตย

หลกัสตูรการเมอืงใน
ระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมขุ

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

MS1.1

สถาบันพระปกเกลา้ BR0101X02 พัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมวทิยากรเพ่ือ
สง่เสริมความรู้ทางการเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมขุ

วทิยากรเผยแพร่
ความรู้ทางการเมอืง
ในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รง
เป็นประมขุ

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

MS2.1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

MS1.2  
MS1.1  MS1 

MS4 
MS2.3 MS2.4 

MS2.5 
MS2.1   MS 2.2   

MS2 MS3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ของโครงการ

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เป้าหมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านที่เก่ียวข้อง

สถาบันพระปกเกลา้ BR0101X03 ผลติสื่อสง่เสริมความรู้ทางการเมอืงใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ

ชุดเครือ่งมือสื่อสาร 
(Toolkit) เพ่ือส่งเสริม
ความรูท้างการเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข อาทิ 
เอกสารเน้ือหาหลักสูตร
, เอกสารน าเสนอข้อมูล
 Powerpoint, เทคนิค
การสอน, คลิป VDO, 
เกมส์ เป็นต้น ที่
เหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย

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

MS1.2  MS2.2 
MS2.3 และ 

MS2.4

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



แผนการปฏริูปประเทศดา้น 1

กิจกรรมปฏริูปประเทศที่ 2
(Big Rock)

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หน่วยงานร่วมด าเนินการ 1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

3. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 4. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน

5. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 6. กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

7. กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย 8. กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหำดไทย

9. กรมทำงหลวงชนบท กระทรวงคมนำคม

11. กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กระทรวงแรงงำน 12. กรมกำรจดัหำงำน กระทรวงแรงงำน

13. สถำบันพระปกเกล้ำ 14. ส ำนักงำนกจิกำรยติุธรรม กระทรวงยติุธรรม

15. ส ำนักงำนสถติิแห่งชำติ กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 16. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ

17. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ 18. กรมประชำสัมพันธ์

19. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค

10. กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร กระทรวงพัฒนำสังคมและควำม
มั่นคงของมนุษย์

การขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริปูที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

ด้านเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะอยา่งแท้จริง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

BR0102

1 แผนขับเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock



ล าดบั

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 1.1 (MS1.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 1.2 (MS1.2) มกีารน าเทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชน หรือภาคสว่นตา่ง ๆ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1.3 (MS1.3) มชีอ่งทางเพ่ือใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วมในการใหบ้ริการสาธารณะของหน่วยงานอยา่งเสมอภาค ครอบคลมุและเทา่เทยีม

เปา้หมายยอ่ยที่ 1.4 (MS1.4) มกีารสื่อสาร หรือประชาสมัพันธ ์หรือสร้างการรับรู้ใหป้ระชาชนทราบอยา่งตอ่เน่ืองและมปีระสทิธภิาพ

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายยอ่ยที่ 2.2 (MS2.2)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

มกีารทบทวนผลการด าเนนิงาน ปจัจยัที่เกี่ยวขอ้ง หรือกฎหมายที่เปน็อปุสรรคต่อการจดับริการสาธารณะ 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

* เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) คือ เปา้หมายของการด าเนินงานตามขั้นตอนและวธิกีาร เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายของกิจกรรม Big Rock โดยใหก้ าหนดระยะเวลาที่แลว้เสร็จตามชว่งเวลาของแผนการปฏริูปประเทศ ทั้งน้ี จ านวนเปา้หมาย
ยอ่ย อาจมาก/น้อย/เทา่กับ จ านวนของขั้นตอนและวธิกีารของกิจกรรม Big Rock ที่ก าหนดไวใ้นแผนการปฏริูปประเทศ (ฉบบัปรับปรุง)ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ประเทศไทยมกีฎหมายเก่ียวกับการมสีว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพ่ือใหป้ระชาชน หรือภาคสว่นตา่ง ๆ เขา้มามี
สว่นร่วมในนโยบายสาธารณะทกุระดบั 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

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

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65มกีารทบทวน หรือปรับปรุงขอ้กฎหมาย หรือระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัการมส่ีวนร่วมของประชาชนในกระบวนการสาธารณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS)
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
หน่วยงานภาครัฐเปดิโอกาสใหป้ระชาชน หรือภาคสว่นตา่ง ๆ เขา้มามสีว่นร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดบัชาต ิและระดบั
ทอ้งถ่ิน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 65



เป้าหมายการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

1. ส านักงานปลดัส านัก
นายกรัฐมนตรี

BR0102001 1. การจดัสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเปน็รางวลั
ใหแ้ก่องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินที่มกีาร
บริการจดัการที่ด ี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรบริกำรสำธำณณะของ อปท.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

1,000,000,000       โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1, 1.2, 1.3 -

BR0102002 2. การเสนอร่างพระราชบญัญตักิารมี
สว่นร่วมของประชาชนในกระบวนการ
นโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

ร่ำง พ.ร.บ. ฯ ทีน่ ำเสนอเข้ำสู่
กำรพจิำรณำของ ครม.

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

3,500,800             โครงการทีไ่ดร้ับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS2.1, 2.2 -

BR0102003 3. การยกระดบัการมสีว่นร่วมในการ
จดับริการสาธารณะ

กรอบแนวทำงในกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชนและภำค
ส่วนต่ำง ๆ ในกำรจัดบริกำร
สำธำรณะ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

8,727,000              เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.1 -

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

(ตวัอย่างการด าเนินโครงการของ สปน.)

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

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแตล่ะเป้าหมายย่อย

MS2 
MS2.1 - 2.2 

MS1.4 MS1 
MS1.1 -1.3 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

2. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

BR0102004 4. การสง่เสริมความร่วมมอืในการเปดิ
ระบบราชการ (Open Government 
Partnership : OGP)

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,965,800              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.2 -

BR0102005 5. การขบัเคลื่อนการบริหารราชการแบบ
มสีว่นร่วมโดยยดึประชาชนเปน็ศูนยก์ลาง

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

3,149,800              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

BR0102006 6. การเปดิใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นร่วม
ในการพัฒนาระบบราชการ

1. ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรรำชกำร
2. ภำครัฐสำมำรถพฒันำงำนที่
สอดคล้องตรงตำมควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของ
ประชำชน
3. ประเทศไทยมีภำพลักษณ์ทีดี่
ในกำรเปิดระบบรำชกำร

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 
65

6,000,000              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

3. ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีา

BR0102007 7. การสนับสนุนใหห้น่วยงานของรัฐ
ทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบยีบที่เปน็อุปสรรคตอ่การมสีว่น
ร่วมของประชาชนในกระบวนการ
สาธารณะผ่านกลไกการประเมนิผล
สมัฤทธิ์ของกฎหมาย

กฎหมำยและกฎระเบียบทีเ่ป็น
อุปสรรคต่อกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกระบวนกำร
สำธำรณะได้รับกำรทบทวน
และแก้ไขปรับปรุง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

-
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS2.2 -

4. ส านักงานปลดักระทรวง
มหาดไทย

BR0102008 8. โครงการประชาคมเขม้แขง็อยา่งยั่งยนื
 พ.ศ. 2565

หมูบ่้ำน ชุมชน ต ำบล อ ำเภอ 
และจังหวัด ผ่ำนกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้เพือ่
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ประชำชน ผู้น ำชุมชนในพืน้ที ่
ในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนพฒันำหมูบ่้ำน แผนชุมชน
 แผนพฒันำต ำบล แผนพฒันำ
อ ำเภอ และแผนพฒันำจังหวัด 
ผ่ำนกลไกกำรจัดท ำแผนในแต่
ละระดับ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

16,150,200            
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102009 9. โครงการขบัเคลื่อนแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. บุคลำกรด้ำนกำรจัดท ำแผน
มีควำมรู้ ควำมเชีย่วชำญ และ
ทักษะด้ำนกำรจัดท ำแผนและ
ประสำนแผนพฒันำพืน้ที ่
ตลอดจนสำมำรถเชือ่มโยง
แผนงำน/โครงกำรให้
สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พฒันำเชิงยุทธศำสตร์ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 2. หน่วยงำนใน
พืน้ทีเ่ป้ำหมำยสำมำรถระบุ
ปัญหำ ข้อบกพร่อง และข้อ
ติดขัด (Missing Link) เพือ่
น ำไปพฒันำแนวทำงจัดท ำและ
ประสำนแผนพฒันำในระดับ
พืน้ทีต้ั่งแต่หมูบ่้ำน ชุมชน 
ต ำบล ท้องถิน่ และอ ำเภอ 3. 
แผนพฒันำในระดับพืน้ทีต้ั่งแต่
หมูบ่้ำน ชุมชน ต ำบล ท้องถิน่ 
และอ ำเภอ มีกำรยกระดับ
คุณภำพแผนใหม้ีลักษณะเป็น
แผนเดียว (One Plan)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

4,263,600              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

5. สถาบนัพระปกเกลา้ BR0102010 10. โครงการรางวลัพระปกเกลา้ ประจ าปี
 2564

เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่พฒันำกำร
ด ำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำงสันติ
สุขสมำนฉันท์ และกำร
เสริมสร้ำงเครือข่ำยควำม
ร่วมมือในกำรท ำงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,399,425              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102011 11. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมทอ้งถ่ิน

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
โครงกำรเพือ่แก้ไขปัญหำใน
พืน้ทีโ่ดยกลุ่มเป้ำหมำย (Local
 Solution) (10 เครือข่ำย)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,900,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

BR0102012 12. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ทางดา้นสทิธเิสรีภาพการมสีว่นร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

1. สร้ำงองค์ควำมรู้ทำง
กฎหมำย สิทธิ เสรีภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ในประเด็นตำม
รัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักร
ไทย พทุธศักรำช 2560 
2. สร้ำงตัวแบบกำรเรียนรู้ทำง
กฎหมำย สิทธิเสรีภำพ และ
กำรมีส่วนร่วม ตำมรัฐธรรมนูญ
แหง่รำชอำณำจักรไทย 
พทุธศักรำช 2560
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิ 
เสรีภำพ และกำรมีส่วนร่วม ใน
ประเด็นตำมรัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย พทุธศักรำช
 2560 ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สำธำรณะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

323,950                
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102013 13. โครงการพลเมอืงยคุใหม ่ชมุชนไร้ถัง
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
2. เพือ่ใหป้ระชำชนเกิดส ำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจิต
สำธำรณะ 
3. เพือ่ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ยืน สร้ำง
ส่ิงแวดล้อมทีดี่ และเป็น
ต้นแบบใหแ้ก่หน่วยงำนอืน่

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

420,000                
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

BR0102014 14. โครงการรางวลัพระปกเกลา้ทองค า
และรางวลัพระปกเกลา้ ประจ าป ี2565

เพือ่ส่งเสริมใหอ้งค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่พฒันำกำร
ด ำเนินงำนโดยตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของควำมโปร่งใส
และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน กำรเสริมสร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำร
ท ำงำน และกำรลดควำม
เหล่ือมล้ ำในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,000,000              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -

BR0102015 15. โครงการเยาวชนสร้างสรรค์
นวตักรรมทอ้งถ่ิน

1. เพือ่เป็นกำรส่งเสริมจิต
สำธำรณะและควำมเป็น
พลเมืองในกลุ่มเยำวชน
2. เพือ่ใหเ้กิดเครือข่ำยกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่และกลุ่ม
เยำวชนในพืน้ที่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,300,000              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102016 16. โครงการพลเมอืงยคุใหม ่ชมุชนไร้ถัง
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชำชนได้
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร
ขยะร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
2. เพือ่ใหป้ระชำชนเกิดส ำนึก
ควำมเป็นพลเมือง มีจิต
สำธำรณะ 
3. เพือ่ใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่สำมำรถบริหำรจัดกำร
ขยะได้อย่ำงยัง่ยืน สร้ำง
ส่ิงแวดล้อมทีดี่ และเป็น
ต้นแบบใหแ้ก่หน่วยงำนอืน่

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

700,000                
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -

BR0102017 17. โครงการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ทางดา้นสทิธเิสรีภาพการมสีว่นร่วมและ
กฎหมายแก่ภาคประชาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. วิเครำะหข์้อจ ำกัดในกำร
เข้ำถึงกระบวนกำรนโยบำย
ด้ำนส่ิงแวดล้อมของภำค
ประชำชนในพืน้ทีศึ่กษำ
2. สังเครำะหข์้อเสนอกำร
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ภำคประชำชนในนโยบำย
ส่ิงแวดล้อมของพืน้ทีก่รณีศึกษำ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

359,000                
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -

BR0102018 18. โครงการการน าหลกัธรรมาภบิาลมา
ใชใ้นการพัฒนาคุณภาพสงัคมอยา่ง
ยั่งยนืหลงัวกิฤต โควดิ-19

มีแนวทำงกำรพฒันำคุณภำพ
สังคม ภำยใต้แนวคิดหลักธรร
มำภบิำล หลังวิกฤติกำรณ์ 
COVID-19

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000              
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.2 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102019 19. โครงการส ารวจความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ  และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ทรำบควำมคิดเหน็และ
ระดับควำมพงึพอใจของ
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ 2. เพือ่ได้ข้อมูลผลกำร
ส ำรวจส ำหรับน ำไปใช้
ประกอบกำรวัดระดับกำร
ใหบ้ริกำรของหน่วยงำนของรัฐ
และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ โดยกระบวนกำรกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 
(People’s Audit) 3. เพือ่
น ำเสนอควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนต่อผู้เกีย่วข้อง
ส ำหรับน ำไปใช้พฒันำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะใหม้ี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000              
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -

BR0102020 20. โครงการแนวทางการจดัท าแผน
งบประมาณที่ค านึงถึงความเสมอภาค
ระหวา่งเพศและวยัดว้ยกระบวนการมี
สว่นร่วม (Planning Model for 
Gender and Age Responsive 
Participatory Budgeting)

ขยำยองค์ควำมรู้เร่ืองกำรจัดท ำ
งบประมำณทีค่ ำนึงถึงควำม
เสมอภำคระหว่ำงเพศและวัย
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
(Gender and Age 
Responsive Participatory 
Budgeting: GRPB) ไปสู่กำร
ปฏบิัติทีเ่ป็นรูปธรรม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

184,800                
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102021 21. โครงการศึกษาความเชื่อมั่น ความ
พึงพอใจตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ และการ
ยกระดบัการบริการสาธารณะ

1. เพือ่ทรำบควำมคิดเหน็และ
ระดับควำมพงึพอใจของ
ประชำชนต่อบริกำรสำธำรณะ 
และกำรท ำงำนของหน่วยงำน
ต่ำงๆ
2. เพือ่ได้ข้อมูลผลกำรส ำรวจ
ส ำหรับน ำไปใช้ประกอบกำรวัด
ระดับกำรใหบ้ริกำรของ
หน่วยงำนของรัฐและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดย
กระบวนกำรกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน  (People’s 
Audit)
3. เพือ่น ำเสนอควำมคิดเหน็
ของประชำชนต่อผู้เกีย่วข้อง
ส ำหรับน ำไปใช้พฒันำกำร
จัดบริกำรสำธำรณะใหม้ี
คุณภำพ และสนองตอบต่อ
ควำมต้องกำรของประชำชน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

2,000,000              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -

BR0102022 22. โครงการแนวทางการเสริมสร้างความ
เสมอภาคระหวา่งเพศ กรณศึีกษาการ
ประยกุตใ์ช ้GRB กับองค์กรปกครองสว่น
ทอ้งถ่ิน (A guide for strengthening 
gender equality: a case study of 
applying gender responsive 
budgeting implementation to 
local government)

1. พฒันำต่อยอดองค์ควำมรู้
เร่ืองกำรจัดสรรงบประมำณที่
ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคระหว่ำง
เพศ (GRB) ไปสู่กำรปฏบิัติ
2. เสริมสร้ำงศักยภำพให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มี
ทักษะกำรจัดท ำงบประมำณ
และแผนพฒันำทีค่ ำนึงถึงควำม
เสมอภำคระหว่ำงเพศ เพือ่ลด
ควำมเหล่ือมล้ ำและสร้ำงควำม
เป็นธรรมในสังคม

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

-
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102023 23. โครงการนวตักรรมชมุชนเพ่ือ
เสริมสร้างความเขม้แขง็และลดความ
เหลื่อมล้ า เพ่ือบรรลเุปา้หมายการพัฒนา
ที่ยั่งยนื หลงัวกิฤตกิารณ ์COVID-19

ผลักดันใหชุ้มชนพฒันำควำม
เข้มแข็งและลดควำมเหล่ือมล้ ำ
โดยกำรใช้นวัตกรรมชุมชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

500,000                
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -

6. ส านักงานปลดักระทรวงการ
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของ
มนุษย์

BR0102024 24. โครงการจดัท าขอ้เสนอเชงินโยบาย
และนวตักรรมทางสงัคม

มีข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำร
พฒันำระบบสวัสดิกำรและ
นวัตกรรมทำงสังคมที่
เหมำะสมมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,654,400              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 ,MS2.2 -

7. กรมการพัฒนาชมุชน 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102025 25. โครงการจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาต าบล

มีกำรบูรณำกำรจัดท ำ
แผนพฒันำต ำบล จ ำนวน 
7,036 ต ำบล (ด ำเนินกำรไตร
มำส1-4)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

39,405,600            
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 ,MS2.2 -

8. ส านักงานปลดักระทรวงแรงงาน BR0102026 26. โครงการสนับสนุนและสร้างการมี
สว่นร่วมของประชาชนในการตอ่ตา้น
การทจุริต “ดวงตาแรงงาน”

เครือข่ำยแรงงำนได้รับกำร
ปลูกฝังค่ำนิยมไม่ทนทุจริตและ
ร่วมเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำร
ทุจริตในระดับพืน้ที ่และ
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่
ได้รับเพือ่ป้องกันกำรทุจริตใน
ระดับพืน้ทีต่่อไป

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,785,600              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

9. กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย

BR0102027 27. การจดัท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดบัอ าเภอและต าบล

กำรใช้กลไกของคณะกรรมกำร
บริหำรงำนอ ำเภอ (กบอ.) 
คณะกรรมกำรหมูบ่้ำน เป็น
กลไกในกำรมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไมส่ำมำรถระบไุด้
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

10. ส านักงานกิจการยตุธิรรม 
กระทรวงยตุธิรรม

BR0102028 28. โครงการจดัจา้งที่ปรึกษาเพ่ือจดัท า 
(ร่าง) แผนแมบ่ทการบริหารงานยตุธิรรม
แหง่ชาต ิฉบบัที่ 4  (พ.ศ. 2566 – 2569)

มี (ร่ำง) แผนแม่บทกำร
บริหำรงำนยุติธรรมแหง่ชำติ 
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2566 – 2569) 
เป็นแนวทำงกำรบริหำรและ
พฒันำกระบวนกำรยุติธรรมที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล 
โดยค ำนึงถึงประชำชนและ
ผลประโยชน์ของกำรพฒันำ
ประเทศเป็นส ำคัญ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,625,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

11. กรมสง่เสริมและพัฒนา
คุณภาพชวีติคนพิการ กระทรวง
การพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

BR0102029 29. การจดัท าแผนงานสมชัชาเครือขา่ย
คนพิการระดบัชาติ

คนพกิำร องค์กรคนพกิำร 
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน / ผลผลิต : 
ประเด็นสมัชชำเครือข่ำยคน
พกิำรระดับชำติทีจ่ะน ำมำ
ขับเคล่ือนเชิงนโยบำยด้ำนกำร
ส่งเสริมและพฒันำคุณภำพ
ชีวิตคน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,500,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

12. ส านักงานสถิตแิหง่ชาติ BR0102030 30. โครงการส ารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชนตอ่การบริหารงานของรัฐบาล 
พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65  ยงัไมส่ำมำรถระบไุด้

เสนอขอต้ังงบประมำณใน
ปี 65

MS1.3 -

BR0102031 31. โครงการส ารวจความคิดเหน็ของ
ประชาชนเก่ียวกับการมสีว่นร่วมตาม
มาตรการปฏริูปประเทศ พ.ศ. 2565

ข้อมูลควำมคิดเหน็ของ
ประชำชนในด้ำนต่ำง ๆ เพือ่ใช้
ประกอบกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

 ยงัไมส่ำมำรถระบไุด้
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

13. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาติ

BR0102032 32. โครงการ STRONG-จติพอเพียงตา้น
ทจุริต ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1. พืน้ทีด่ ำเนินกำรส ำรวจ จับ
ตำมอง และแจ้งเบำะแส อย่ำง
น้อยจังหวัดละ 3 อ ำเภอ รวม
ไม่น้อยกว่ำ 231 อ ำเภอ
2.จ ำนวนประชำชนทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำ 11,995 
คน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

28,237,100            
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.2 -

14. ส านักงานคณะกรรมการ
ปอ้งกันและปราบปรามการทจุริต
ในภาครัฐ

BR0102033 33. โครงการขบัเคลื่อนการรณรงค์
ตอ่ตา้นการทจุริตตามมาตรา 63 ของ
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.
2560 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564

1.  เพือ่ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไป
ตำมรัฐธรรมนูญแหง่
รำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560
 ทีบ่ัญญัติให ้“รัฐต้องส่งเสริม
และใหค้วำมรู้แก่ประชำชนถึง
อันตรำยทีเ่กิดจำกกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบทัง้ใน
ภำครัฐและภำคเอกชน  และจัด
ใหม้ีมำตรกำรและกลไกทีม่ี
ประสิทธิภำพเพือ่ป้องกันและ
ขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบดังกล่ำวอย่ำงเข้มงวด 
รวมทัง้กลไกในกำรส่งเสริมให้
ประชำชนรวมตัวกันเพือ่มีส่วน
ร่วม ในกำรรณรงค์ใหค้วำมรู้ 
ต่อต้ำน หรือชีเ้บำะแสโดย
ได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ
ตำมทีก่ฎหมำยบัญญัติ”
2. เพือ่ใหห้น่วยงำนภำครัฐและ
ภำคประชำสังคมเกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจและเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนกำร
ทุจริตทุกรูปแบบ ตลอดจนร่วม
เฝ้ำระวังและแจ้งเบำะแสกรณี
พบเหน็กำรกระท ำอันอำจจะ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

2,000,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

15. กรมประชาสมัพันธ์ BR0102034 34. โครงการประชาสมัพันธส์ร้างการมี
สว่นร่วมการเมอืงการปกครองในระบอบ
ประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตริยท์รง
เปน็ประมขุ

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พฒันำประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ทีเ่ผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 647 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,000,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 -

BR0102035 35. โครงการประชาสมัพันธก์ารพัฒนา
ประสทิธภิาพภาครัฐยคุใหม่

จ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรกำร
พฒันำประสิทธิภำพภำครัฐยุค
ใหม่ทีเ่ผยแพร่สู่สำธำรณะ 
จ ำนวน 538 คร้ัง (ตอน/
สปอต/คร้ัง/เร่ือง)

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

3,756,000              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.4 -

16. ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค

BR0102036 36. การพัฒนาเครือขา่ยผู้น าอาสาสมคัร
คุ้มครองผู้บริโภค (อสคบ.)

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกิดกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,350,000              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

BR0102037 37. การสร้างความเสมอภาคและขยาย
โอกาสการเขา้ถึงสทิธผู้ิบริโภคเพ่ือใหเ้กิด
ความเทา่เทยีม

ส่งเสริมและพฒันำศักยภำพให้
ประชำชนเกิดกำรร่วมกลุ่มและ
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
คุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภำครัฐ
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

5,614,500              
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.3 -

BR0102038 38. การบริหารจดัการสื่อโซเซียลมเีดยี
และสื่อออนไลน์ ดว้ยแพลตฟอร์มขอ้มลู
การคุ้มครองผู้บริโภค ของส านักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB 
Connect Social)

พฒันำดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(OCPB Connect Social) เพือ่
ใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรส่ือสำร
กับประชำชนผ่ำนส่ือโซเชียล
มีเดียและส่ือออนไลน์ ของ สคบ.

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

15,000,000            
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.2 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

17. กรมทางหลวงชนบท 
กระทรวงคมนาคม

BR0102039 39. การด าเนินการมสีว่นร่วมของ
ประชาชนในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ที่มผีลกระทบกับความเปน็อยู่ของ
ประชาชน

ประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
โครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ได้
มีส่วนร่วมและรับรู้แนว
ทำงกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำง

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

-
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.3 -

18. กรมสง่เสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

BR0102040 40. โครงการอาสาสมคัรบริบาลทอ้งถ่ิน
เพ่ือดแุลผู้สงูอายทุี่มภีาวะพ่ึงพิง

กระตุ้นกำรจ้ำงงำนให้
ประชำชนในพืน้ที่,เพิม่อำชีพ
นักบริบำลขึน้ในพืน้ที่,ให้
ผู้สูงอำยุทีม่ีภำวะพึง่ได้รับกำร
ดูแลทีดี่ในทุกๆด้ำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,080,586,000        
เงินนอกงบประมำณ/แหล่ง

เงินได้รำยได้อืน่
MS1.3 -

BR0102041 41. โครงการสง่การบริหารจดัการขยะมลู
ฝอยขององค์ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ส่งเสริมและพฒันำ
ประสิทธิภำพด้ำนส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

8,543,200              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 -

19. กรมสวสัดกิารและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน

BR0102042 42. โครงการรับและพิจารณาวนิิจฉยัค า
ร้อง (ตามมาตรา 123)

ดูแลใหก้ำรคุ้มครองแรงงำนใน
กรณีนำยจ้ำงฝ่ำฝืน หรือไม่
ปฏบิัติตำมกฎหมำยเกีย่วกับ
สิทธิทีลู่กจ้ำงได้รับเงิน อย่ำง
หนึง่อย่ำงใด กฎหมำยจึง
ก ำหนดรับรองสิทธิของลูกจ้ำง 
ทีป่ระสงค์จะใหพ้นักงำน
เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินกำรบังคับตำม
สิทธิของตน โดยมีกรอบของ
กฎหมำยบัญญัติไว้เพือ่
คุ้มครองสิทธิ ของลูกจ้ำงทีจ่ะ
ได้รับค่ำตอบแทนกำรท ำงำน
หรือเงินอืน่ใดตำมสิทธิของตน
ทีพ่งึได้รับตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

800,000                
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS2.2 -



หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ รหสัโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริ่มตน้และสิ้นสดุ

โครงการ

วงเงินงบประมาณ 
(บาท)

ที่มาของงบประมาณ สง่ผลตอ่
เปา้หมายยอ่ย
(ไดม้ากกวา่ 1)

MS x.x

กรณีเปน็การ
ด าเนินการตาม

แผนการปฏริูปประเทศ
 (ฉบบัเดมิ) 

โปรดระบดุา้นที่
เก่ียวขอ้ง

BR0102043 43. โครงการการด าเนินการใหส้ถาน
ประกอบกิจการที่มลีกูจา้งตั้งแต ่10 คน
ขึ้นไป รายงานสภาพการจา้งและสภาพ
การท างาน (ตามมาตรา 115/1) (คร.11)

เพือ่ใหก้ำรใช้กฎหมำยคุ้มครอง
แรงงำนมีประสิทธิภำพและ
ครอบคลุมแรงงำนทีม่ีอยู่
ทัง้หมด จึงก ำหนดใหน้ำยจ้ำงที่
มีลูกจ้ำงต้ังแต่ ๑๐ คนขึน้ไป 
ยืน่แบบแสดงสภำพกำรจ้ำง
และสภำพกำรท ำงำน โดยให้
นำยจ้ำงส ำรวจตนเองและยืน่
แบบแสดงสภำพกำรจ้ำงและ
สภำพกำรท ำงำนต่ออธิบดีหรือ
ผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมำยภำยใน
เดือนมกรำคมของทุกปี

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

1,551,600              
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS2.2 -

BR0102044 44. กิจกรรมรณรงค์สง่เสริมใหส้ถาน
ประกอบกิจการและรัฐวสิาหกิจมกีาร
บริหารแรงงานสมัพันธด์ว้ยระบบทวภิาคี

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
687,920                

โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม
 พรบ. 64

MS1.3 -

BR0102045 45. กิจกรรมตรวจเยี่ยม ใหค้ าปรึกษา 
แนะน า และตดิตามเฝ้าระวงัปญัหาความ
ขดัแยง้ในสถานประกอบกิจการ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
90,500                  

โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม
 พรบ. 64

MS1.4 -

BR0102046 46. กิจกรรมสง่เสริมระบบแรงงาน
สมัพันธแ์บบหุ้นสว่นดว้ยรูปแบบ 
(Model) ที่เหมาะสม

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรรับบริกำร 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 

64
197,320                

โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม
 พรบ. 64

MS1.3 -

20. กรมการจดัหางาน กระทรวง
แรงงาน

BR0102047 47. โครงการพัฒนาระบบดจิทิลัแหลง่
บริการจดัหางานอิสระ

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
กำรใหบ้ริกำรจัดหำงำน

1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 
65

12,000,000            
เสนอขอต้ังงบประมำณใน

ปี 65
MS1.2 -

BR0102048 48. โครงการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสาร
ตลาดแรงงาน

ส่ือสำรกับประชำชนในด้ำน
ข้อมูลข่ำวสำรตลำดแรงงำน

1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 
64

-
โครงกำรทีไ่ด้รับจัดสรรตำม

 พรบ. 64
MS1.4 -

*** จดัท ำขอ้เสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมนิผลแหง่ชำติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 3
(Big Rock)

การสรา้งความสามคัคีปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติ

เปา้หมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ

2. ส ำนกังำนเลขำธกิำรสภำผู้แทนรำษฎร

3. สถำบนัพระปกเกล้ำ

แผนขบัเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอ่ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

ประชาชนมคีวามปรองดองสมานฉนัทแ์ละความขดัแย้งทางการเมอืงในสังคมไทยลดลง

ส านักงานขบัเคลื่อนการปฏริปูประเทศ ยุทธศาสตรช์าต ิและการสรา้งความสามคัคีปรองดอง

BR0103

1. ส ำนกังำนเลขำธกิำรวฒิุสภำ



ล าดับ

เปา้หมายยอ่ยที่ 1 (MS1) เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามคัคีปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติ

เปา้หมายยอ่ยที่ 2 (MS2)

เปา้หมายย่อยที่ 2.1 (MS2.1)

เปา้หมายย่อยที่ 2.2 (MS2.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 3 (MS3)

เปา้หมายย่อยที่ 3.1 (MS3.1) จัดเวทเีสวนาแลกเปล่ียนมมุมองและเสนอข้อคิดเหน็ต่อแนวทางในการสร้างความสามคัคีปรองดอง

เปา้หมายย่อยที่ 3.2 (MS3.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 4 (MS4)

เปา้หมายย่อยที่ 4.1 (MS4.1)

เปา้หมายย่อยที่ 4.2 (MS4.2)

เปา้หมายย่อยที่ 4.3 (MS4.3)

เปา้หมายยอ่ยที่ 5 (MS5)

เปา้หมายยอ่ยที่ 6 (MS6)

เปา้หมายย่อยที่ 6.1 (MS6.1)

เปา้หมายย่อยที่ 6.2 (MS6.2)

เปา้หมายยอ่ยที่ 7 (MS7)

เปา้หมายย่อยที่ 7.1 (MS7.1)

เปา้หมายย่อยที่ 7.2 (MS7.2)

รวบรวมข้อเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองจากทกุช่องทางที่เปดิโอกาสใหท้กุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วมในการเสนอความเหน็

ต.ค. 64 - พ.ค. 65

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

ก าหนดเปา้หมายยอ่ยของขัน้ตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของเปา้หมายยอ่ยน้ันๆ

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

ก.พ. - ม.ีค. 64 

มชีดุความรู้ และขอ้มลูเก่ียวกับการแก้ไขปญัหาความขดัแยง้และการสร้างความสามคัคีปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษาความเปน็มา สภาพปญัหา และรากเง้าของปญัหาที่กอ่ใหเ้กดิความขัดแย้งขึ้นในประเทศไทย เม.ย. - ก.ย. 64

ศึกษางานวิจัยและกรณีศึกษาทั้งไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกบัประสบการณการแกปญหาความขัดแยงและการสรางความปรองดอง เม.ย. - ก.ย. 64

จดัพ้ืนที่เพ่ือเปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นทั้งสว่นกลางและสว่นภมูภิาคมสีว่นร่วมในการหาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ต.ค. 64 - พ.ค. 65

มชี่องทางออนไลนเ์พื่อเปดิโอกาสใหป้ระชาชนร่วมเสนอแนวทางและความคิดเหน็ต่อการสร้างความสามคัคีปรองดอง ต.ค. 64 - พ.ค. 65

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

จัดท ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมอืงในสังคม 
พร้อมแนวทางการบรูณาการความร่วมมอืกบัทกุภาคส่วน

ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

น ารายงานขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัทฯ์ เสนอตอ่คณะกรรมการ ป.ย.ป. เพ่ือเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีตอ่ไป ก.ย. 65

บรูณาการกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและทกุภาคสว่นในสงัคมในการขบัเคลื่อนและผลกัดนัขอ้เสนอฯ ไปสู่การปฏบิตัิ ก.ย. - ต.ค. 65

บรูณาการความร่วมมอืกบัหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนนิการสร้างความปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี ก.ย. - ต.ค. 65

จดัท าขอ้เสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องประชาชนและขจดัความขดัแยง้ทางการเมอืงในสงัคม ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

วิเคราะห ์กล่ันกรอง และประมวลผลข้อเสนอแนะแนวทางการสร้างความปรองดอง ม.ิย. 65 - ส.ค. 65

แจ้งมติคณะรัฐมนตรีใหห้นว่ยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อสร้างความร่วมมอืระหว่างหนว่ยงานของรัฐ ก.ย. - ต.ค. 65

ประชาสัมพนัธ์ผ่านโทรทศัน์ พ.ย. - ธ.ค. 65

ประชาสัมพนัธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียง พ.ย. - ธ.ค. 65



ล าดับ

เปา้หมายย่อยที่ 7.3 (MS7.3)

* 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

ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางออนไลนแ์ละ influencers พ.ย. - ธ.ค. 65

เปา้หมายยอ่ย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.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

ส ำนกังำนขับเคล่ือนกำรปฏรูิป
ประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และ
กำรสร้ำงควำมสำมคัคีปรองดอง

BR0103X01 โครงกำรสร้ำงกำรรับรู้เพื่อใหเ้กดิ     
ควำมสำมคัคีปรองดองของคนในชำติ

(1) ได้ข้อเสนอที่ระบุ
แนวทำงกลไก และ
มำตรกำรในกำรสร้ำง
ควำมปรองดอง
สมำนฉันทข์องประชำชน
2) ประชำชนมคีวำม
ต่ืนตัวต่อกำรสร้ำงควำม
สำมคัคีปรองดองเกดิ
บรรยำกำศแหง่กำร
ปรองดองผ่ำนกำรมส่ีวน
ร่วมทกุฝ่ำยควำมขัดแย้ง
ในสังคมไทยลดลง
เพื่อใหสั้งคมและ
ประชำชนไทยเกดิควำม
สมำนฉันทป์รองดอง
อย่ำงยั่งยืน

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

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

และ
MS7.1 -7.3

*** จัดท ำข้อเสนอโครงกำรตำมรำยละเอยีดแบบฟอร์มที่ก ำหนดในระบบติดตำมและประเมนิผลแหง่ชำติ (eMENSCR)

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขับเคลือ่นกิจกรรม Big Rock

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

     ระบ ุMS ลงในเส้น Timeline ตามช่วงระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสรจ็ของแต่ละเปา้หมายยอ่ย

MS1 
MS2.1  
MS2.2  

MS3.1  

MS2 MS3 
MS3.2  

MS4 

MS4.1  
MS4.2  
MS4.3  MS5 MS6 

MS6.1 
MS6.2 

MS7 

MS7.1 
MS7.2 
MS7.3 



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศด้าน

กิจกรรมปฏริูปประเทศที ่4
(Big Rock)

การสง่เสริมการพัฒนาพรรคการเมอืง

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรับผิดชอบหลกั

หน่วยงานร่วมด าเนินการ  -  - 

 -  -

 -  -

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏริูปทีจ่ะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0104
พรรคการเมอืงเป็นสถาบันทางการเมอืงของประชาชน สจุริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้มกีระบวนการการคัดเลอืกผู้มคีวามรู้ความสามารถ ซ่ือสตัยส์จุริต และมี
คุณธรรมจริยธรรมเขา้มาเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงทีป่ระชาชนมสีว่นร่วมอยา่งแท้จริง

ส านักงานคณะกรรมการการเลอืกตั้ง



ล าดบั

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

เป้าหมายย่อยที ่2 (MS2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.1 (MS2.1)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.2 (MS2.2)
เป้าหมายยอ่ยที ่2.3 (MS2.3) พฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง

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

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

เป้าหมายย่อยที ่5 (MS5)
เป้าหมายยอ่ยที ่5.1 (MS5.1) การมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที ่5.2 (MS5.2)

เป้าหมายย่อยที ่6 (MS6)
เป้าหมายยอ่ยที ่6.1 (MS6.1) ช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าหมายยอ่ยที ่6.2 (MS6.2) เทคโนโลยสีารสนเทศ
เป้าหมายยอ่ยที ่6.3 (MS6.3) การเพิม่สมาชิกพรรคการเมือง
เป้าหมายยอ่ยที ่6.4 (MS6.4) การเพิม่สาขาพรรคการเมือง
เป้าหมายยอ่ยที ่6.5 (MS6.5)

เป้าหมายย่อยที ่7 (MS7)
เป้าหมายยอ่ยที ่7.1 (MS7.1) ระบบการเลือกต้ังขัน้ต้นของพรรคการเมือง

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธกีารตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้และความเข้าใจทีถู่กต้องเกีย่วกับการปกครองระบอบประชาธปิไตย ม.ค. 64 - ก.ย. 65
รูปแบบการส่ือสารทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงวยั 
ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของนักการเมืองท้องถิน่ทีม่ีประสิทธภิาพ

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

หลักธรรมาภิบาล ของนักการเมือง และบุคลากรทีเ่กีย่วข้องในทางการเมือง

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65
ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

* 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

การตรวจสอบการบริหารจัดการ/การท างานของพรรคการเมืองทีม่ีประสิทธภิาพ

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

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

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

ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกับการเลือกตัง้ระดับท้องถ่ิน

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

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65

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

ม.ค. 64 - ก.ย. 65



เป้าหมายการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X01 1. โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายด าเนินการตามค่านิยม
และวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 34,285,500        โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

เครือข่ายรณรงค์ความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตยใน
การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ธ.ค. 64 - ส.ค. 65 14,706,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 ด้านการเมือง

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาทีค่าดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 

MS1 MS2 MS3 MS4 
MS5 MS6 MS7 



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X02  2. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนพรรคการเมืองให้
เข้มแข็ง เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและมี
วัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

พรรคการเมืองเข้มแข็ง เป็น
พรรคการเมืองของประชาชน
และมีวฒันธรรมการเมืองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข

ม.ค. 64 - ก.ย. 64 28,291,000        เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X03 3. โครงการพัฒนาช่องทางการมีส่วนรว่มทางการเมือง
อย่างสรา้งสรรค์

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 9,300,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ช่องทางการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอยา่งสร้างสรรค์

มี.ค. 65 - ก.ค. 65 4,000,000         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS6.1-MS6.2 ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X04 4. โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มทางการเมือง ประชาสัมพันธเ์ชิงรุกกิจกรรม
ของกองทุนเพือ่พัฒนาการเมือง
 ประจ าปี 2565

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

MS6.1-MS6.5
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X05 5. โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย
ต าบล (ศส.ปชต.)

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการเลือกต้ัง

ต.ค. 63 - มิ.ย. 64 8,757,500         โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ประชาชนเห็นความส าคัญและ
คุณค่าของการเป็นพลเมืองดีใน
ระบอบประชาธปิไตย/หมูบ่้านมี
ส่วนร่วมรณรงค์ไม่ซ้ือสิทธขิาย
เสียง (หมูบ่้านพลเมืองดีวถิี
ประชาธปิไตย) ท าให้การ
เลือกต้ังเกิดความสุจริต โปร่งใส
และเทีย่งธรรม

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 281,186,000      เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X06 6. โครงการเผยแพรอุ่ดมการณแ์ละค่านิยมประชาธปิไตย
ด้วยการแสดงแบบอย่างทีด่ี (Architype)

ประชาสัมพันธข์่าวสารตาม
สถานการณ์

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 141,240            เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

เครือข่ายพลเมืองในสถานศึกษา
 มีความรู้ ความเข้าใจทีถู่กต้อง
เกีย่วกับวถิีชีวติประชาธปิไตย 
วฒันธรรมการเมืองในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 และการเป็นพลเมืองคุณภาพ

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 15,616,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS2.1-MS2.3

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X07 7. โครงการจัดการความรู้กระบวนการเลือกตัง้ไทยให้เป็น
ระบบการเลือกตัง้ทีด่ี

1) พัฒนาบุคลากรของพรรค
การเมือง (หลักสูตร พตส. 13) 
2) เสริมสร้างความรู้เกีย่วกับ
การเงินและบัญชีของพรรค
การเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 21,295,700        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.1-MS2.3
 และ 

MS3.1-MS3.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X08 8. โครงการให้ความรู้การจัดการเลือกตัง้ขัน้ต้น 
(primary election) ของพรรคการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 7,421,700         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

วธิกีารสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ัง
ของพรรคการเมือง

ม.ค. 65 - ก.ย. 65 7,421,700         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS5.1-MS5.2 
 และ MS7.1

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X09 9. โครงการพลเมืองศึกษา (civic education) 1) หลักสูตรแกนกลาง 2) 
วทิยากรหลัก 3) วทิยากรขยาย
ผล

ธ.ค. 63 - มิ.ย. 64 4,180,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

ประชาชนมีส่วนร่วมทางการ
เมือง และมีจิตส านึกความเป็น
พลเมืองดีวถิีประชาธปิไตย

ธ.ค. 64 - ก.ย. 65 18,220,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 และ 

MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X10 10. โครงการสรา้งจิตส านึกพลเมืองดีวิถีประชาธปิไตย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
 มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์ รวมทัง้
เป็นแบบอยา่งทีดี่ของการน าวถิี
ประชาธปิไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ต.ค. 63 - ก.ย. 64 51,388,600        โครงการที่ได้รับจัดสรร
ตาม พรบ. 64

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับการปกครองใน
ระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
 ปฏิบัติตนตามหลักความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย
 มีส่วนร่วมทางการเมืองและการ
เลือกต้ังอยา่งสร้างสรรค์ รวมทัง้
เป็นแบบอยา่งทีดี่ของการน าวถิี
ประชาธปิไตยไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 69,603,000        เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2
 MS3.1-MS3.2

 และ 
MS4.1-MS4.2

ด้านการเมือง

ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตัง้

BR0104X11 11. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสารและให้บรกิาร
ข่าวสารด้านการขับเคลื่อนวิถีประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขทีถู่กต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึน้

ต.ค. 63 - ม.ค. 64 1,600,000         เงินนอกงบประมาณ/
แหล่งเงินได้รายได้อื่น

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง



หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ

รหัสโครงการ
(BR0101Xnn)

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

ระยะเวลา
เริม่ต้นและสิน้สุด

โครงการ

วงเงนิงบประมาณ ทีม่าของ
งบประมาณ

ส่งผลต่อ
เป้าหมายย่อย
(ได้มากกว่า 1)

MS x.x

กรณเีป็นการด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรปู
ประเทศ (ฉบับเดิม) 

โปรดระบุด้านทีเ่ก่ียวข้อง

ประชาชนได้รับส่ือ ข้อมูล 
ข่าวสารด้านการขับเคล่ือนวถิี
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขทีถู่กต้อง และมีส่วนร่วม
ทางการเมืองมากขึน้

ม.ค. 65 - ก.ค. 65 3,325,000         เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS1.1-MS1.2 ด้านการเมือง

*** จัดท าข้อเสนอโครงการตามรายละเอียดแบบฟอร์มทีก่ าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)



1 แผนขบัเคลื่อนฯ : 1 กิจกรรม Big Rock

แผนการปฏริูปประเทศดา้น

กิจกรรมปฏริปูประเทศที่ 5
(Big Rock)

การปรบัปรงุโครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญเพ่ือการปฏริปูประเทศ

เป้าหมายของ
กิจกรรม Big Rock

หน่วยงานรบัผิดชอบหลัก

หน่วยงานรว่มด าเนินการ 1. กระทรวงมหาดไทย

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวตักรรม

3. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง

4. ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

6. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

8. บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน)

7. กรมประชาสัมพันธ์

5. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

แผนขับเคลือ่นกิจกรรมปฏริูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงต่อประชาชนอยา่งมีนัยส าคัญ (Big Rock)

การเมอืง

BR0105
โครงสรา้งและเน้ือหาของรฐัธรรมนูญตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานขอ้มลูเชงิประจักษ์และเชงิวิชาการ มคีวามโปรง่ใสและมกีารประเมนิผบกระทบของรา่งรฐัธรรมนูญ
อย่างครอบคลุม

สถาบันพระปกเกล้า



ล าดบั

เป้าหมายยอ่ยที่ 1 (MS1)

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 4 (MS4)

เป้าหมายยอ่ยที่ 4.1 (MS4.1)

เครือขา่ยผู้ร่วมรับผิดชอบ (อาสาสมัครรัฐธรรมนูญ) จดักระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการ
ร่างรัฐธรรมนูญ

เม.ย 65 - ธ.ค 65

ผลกัดนัการเผยแพร่ขอ้เสนอโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่สาธารณชนและภาคสว่นตา่ง ๆ เขา้มามสีว่น
ร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลมุทุกชอ่งทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพ้ืนที่

ม.ค 65 -ธ.ค 65

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ และเผยแพร่ผ่านชอ่งทางการส่ือสาร
แพลทฟอร์มออนไลน์ทุกประเภท ส่ือมวลชน และชอ่งทางที่เหมาะสม

ม.ค 65 - ธ.ค 65

มกีารบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการเผยแพร่โครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ธ.ค 65

เครือขา่ยการท างานร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและส่ือมวลชน ม.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

การจดัอบรมหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ เม.ย 65 - มิ.ย 65

ก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยน้ันๆ

เป้าหมายย่อย (Milestone : MS) *
ชว่งระยะเวลา **

ด าเนินการ ม.ค.64 - ธ.ค.65

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

การจดัท าหลักสูตรและคู่มือวิทยากรกระบวนการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ก.ย 64

สร้างวทิยากรกระบวนการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นเก่ียวกับโครงสร้าง เน้ือหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ม.ค 64 - ม.ิย 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

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105x01 โครงการวจิัยออกแบบและจัดท าชดุ
ความรู้ส าหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญ

 โครงสร้าง เนื้อหา 
บทบาทส าคัญของ

รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 7,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105x02 โครงการวจิัยกระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

เม.ย 64 - ธ.ค 64 3,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105x03 ผลติชดุความรู้ส าหรับการร่าง
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูปประเทศ

ชดุความรู้ส าหรับการ
ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏรูิปประเทศ

ต.ค 64 - มี.ค 65 1,000,000           ไม่มีงบประมาณรองรับ 
(พิจารณาขอรับจัดสรร

งบกลางตามความจ าเป็น)

MS1

ก าหนดโครงการ/การด าเนินงานในการขบัเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

     ระบุ MS ลงในเส้น Timeline ตามชว่งระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของแตล่ะเป้าหมายย่อย

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

MS1 MS3.1 MS3.2  

MS3, MS4 
MS2 MS2.1 

MS2.2 



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

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105X04 ผลติสื่อการปรับปรุงโครงสร้างและ
เน้ือหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

ผลิตส่ือวีดีโอ วีดีทัศน์ 
เพื่อเผยแพร่
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ/ชุดคู่มือ
อบรมวิทยากร
กระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,049,000           เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.1

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105X05 จัดเวทีรับฟังความเห็นการปรับปรุง
โครงสร้างและเน้ือหาของรัฐธรรมนูญ
เพ่ือการปฏริูป

ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กระบวนการร่าง
รัฐธรรมนูญ โครงสร้าง 
เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ
เพื่อการปฏิรูป

ต.ค 64 - ก.ย 65 2,892,000           เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS3.1 และ 
MS3.2

สถาบันพระปกเกลา้ BR0105X06 อบรมวทิยากรกระบวนการรับฟัง
ความเห็น
การปรับปรุงโครงสร้างและเน้ือหาของ
รัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏริูป

วิทยากรกระบวนการ
เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นฯ

ต.ค 64 - ก.ย 65 5,529,500           เสนอขอต้ังงบประมาณ
ในปี 65

MS2.2 และ 
MS3.2

*** จดัท าขอ้เสนอโครงการตามรายละเอยีดแบบฟอร์มที่ก าหนดในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
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