
สรุปสาระส าคัญของแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) 

๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๑๐๑ การส่งเสริมความรู้
ทางการเมือง ใน
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

สถาบัน
พระปกเกลา้ 

๑๔ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ (สสส.) ส านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค

พลเมือง สถาบันพระปกเกล้า  
สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS) 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ

มหาชน) บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 
กรมประชาสัมพันธ ์ หน่วยงานภาคเอกชน 

๑. มีชุดความรู้ เนื้อหา หลักสูตรการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งแบบออนไลน์และ
ออฟไลน ์

๒. มีช่องทางเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ 
และพื้นที ่

๓. มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานร่วมรับผิดชอบเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการ
เมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๔. ประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยทั้งในระดับภาพรวมของ
ประเทศ และรายกลุ่มเป้าหมาย 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓ โครงการ 

BR๐๑๐๒ การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 

ส านักงาน 
ปลัดส านัก

นายกรัฐมนตร ี

๑๙ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์กรมการพฒันา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย  กรมการ

ปกครอง กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  
กรมทางหลวงชนบท กรมส่งเสรมิและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

กรมการจดัหางาน สถาบันพระปกเกล้า 
ส านักงานกิจการยตุิธรรม ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน

๑. หน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น 

๒. ประเทศไทยมีกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชน หรือภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบาย
สาธารณะทุกระดับ 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๓๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๕ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรม

ประชาสมัพันธ์ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

BR๐๑๐๓ การสร้างความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

ส านักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสรา้ง
ความสามัคคี
ปรองดอง 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
สถาบันพระปกเกล้า 

๑. เตรียมความพร้อในการด าเนินโครงการการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติ 

๒. จัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ 

๓. จัดท าข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนและขจัดความขัดแย้ง
ทางการเมืองในสังคม 

๔. น ารายงานข้อเสนอในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ 
ป.ย.ป. เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๕. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนในสังคมในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันข้อเสนอฯ ไปสู่การปฏิบัต ิ

๖. ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอแนะและชุดความรู้ฯ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองให้
ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑ โครงการ 

BR๐๑๐๔ การส่งเสริมการพัฒนา
พรรคการเมือง 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง 

- ๑. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นนักการเมืองคุณภาพ 
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับชาติ 
๔. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น 
๕. การมีส่วนร่วมของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 
๖. การมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและพรรคการเมือง 
๗. การเร่งรัดให้เกิดการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคการเมือง 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๙ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑๐ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๑๐๕ การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญเพื่อ
การปฏิรปูประเทศ 

สถาบัน
พระปกเกลา้ 

๘ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม  ส านักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

สถาบันพระปกเกล้า  สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 

สถานีโทรทัศนไ์ทยพีบีเอส (Thai PBS) 
กรมประชาสัมพันธ ์บริษัท อสมท จ ากัด 

(มหาชน) 

๑. มีชุดความรู้ โครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ 

๒. ผลักดันการเผยแพร่ข้อเสนอโครงสร้าง เนื้อหา และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญให้แก่
สาธารณชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ครอบคลุมทุก
ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ออฟไลน์ และพื้นที ่

๓. มีการบูรณาการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่โครงสร้าง เนื้อหา 
และกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ 

 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๓ โครงการ 
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๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๒๐๑ ปรับเปลีย่นรูปแบบ
การบริหารงานและ
การบริการภาครัฐไปสู่
ระบบดิจิทลั  

กระทรวง 
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจ 
และสังคม 

๓๐ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน  

ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา  ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ส านักงานปลัดกระทรวงดจิิทัลเพือ่
เศรษฐกิจและสังคม  ส านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  ส านักงาน ก.พ.  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  

ส านกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ  กรมเจรจาการค้าระหว่าง

ประเทศ  กรมการค้าต่างประเทศ  
กรมการจดัหางาน  กรมการท่องเที่ยว 
กรมการปกครอง  กรมประชาสัมพันธ์  
กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ   
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล   

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากดั  
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ
เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์   
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ

๑. ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของ
ภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความ
จ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

๒. ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ 
การด าเนินงาน และการก ากับติดตามประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้าง
ความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนองความ
ต้องการพื้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟื้นตัวของประเทศ 
ใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (๒) ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ 
(๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

๓. ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
และเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และ
ประชาชน อย่างแท้จริง  

๔. ประชาชน และทกุภาคส่วน มีความเช่ือมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๖๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  

๓๗ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๕ โครงการ 
(รวม ๑๒๔ 

โครงการ มี ๑๗ 
โครงการที่ยังไม่

มีข้อมูล) 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

มหาชน)  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

และ หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
BR๐๒๐๒ จัดโครงสร้างองค์กร 

และระบบงานภาครัฐ
ให้มีความยืดหยุ่น
คล่องตัวและ
เปลี่ยนแปลงไดต้าม
สถานการณ ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ  

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ส านักงบประมาณ 

๑. มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับ
กระทรวงและกรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม 
และโดยจัดท าร่างกฎหมายเพื่อรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะขั้นตอน
ปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบระยะเวลาเสนอต่อ อ.ก.พ.ร. 

๒. มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และร่าง
กฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการใน
สภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 

๓. มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการจัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมินความ
เหมาะสมการจัดส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ  

๔. มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานน า
ร่องเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๕. มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานของ
องค์กร 

๖. มีผลการศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน
การจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม  

 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 

 

BR๐๒๐๓ ปรับเปลีย่นการ
บริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐ สูร่ะบบ
เปิดเพื่อให้ได้มาและ
รักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ข้าราชการ 
พลเรือน  

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ ส านักงบประมาณ กรมบญัชีกลาง 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

๑. มีการพัฒนาระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในรูปแบบดิจิทัล 
๒. มีการศึกษาบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างต าแหน่งทางการเมืองและฝ่าย

ประจ า  
๓. มีการศึกษาการขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ  
๔. มีการส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและ

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

และมีความสามารถ
อย่างคล่องตัวตาม
หลักคุณธรรม 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ สายงานต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด 
๕. มีการศึกษาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียน 

สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖. มีการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น 

(Secondment) และการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่
ระบบราชการ (Lateral Entry) 

๗. มีการศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ 
๘. มีการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการท างานภายใต้ภาวะ

วิถีชีวิตใหม่ 
๙. มีการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคล

ภาครัฐ 
 
 
 
 
 

BR๐๒๐๔ สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารราชการใน
ระดับพื้นท่ี โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ 
 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย 
ส านักงบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน 

ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ

๑. มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่  
๒. จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

 

BR๐๒๐๕ ขจัดอุปสรรคในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
และการเบิกจ่ายเงิน
เพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุม้ค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต 

กรมบัญชีกลาง - ๑. พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกขั้นตอน 
๒. ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว

คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจาก COVID-๑๙ ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

๓. เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔. ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต 

๕. เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนใน

ปี ๒๕๖๔ :  
๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๓๐๑ จัดให้มีกลไกยกเลิก
หรือปรับปรุงกฎหมาย
ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

ส านักงาน
ขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์

ชาติ และการ
สร้างความ

สามัคคี
ปรองดอง  

๓ หน่วยงาน ได้แก่  
คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายใน

ระยะเร่งด่วน  
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

๑. มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงส าหรับสืบค้น ผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการ
ด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
และการด าเนินธุรกิจของประชาชน 

๒. มีการเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน
ธุรกิจของประชาชน ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการด าเนินการ
ปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อปรึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายเพื่อ
ลดขั้นตอนการด าเนินการและการอนุญาตที่ไม่จ าเป็น 

๓. ด าเนินการขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาตของราชการให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ อาจมีข้อเสนอแนะให้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายที่มีผลต่อการพิจารณาจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบ
ธุรกิจ หรืออันดับตัวช้ีวัดของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ เพิ่มเติม 

๔. มีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกระบวนงานของหน่วยงาน 
รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

- 

BR๐๓๐๒ จัดให้มีกลไกทาง
กฎหมายเพื่อให้มีการ
พิจารณาปรับเปลี่ยน
โทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้
เป็นโทษปรับเป็นพินัย 
เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรภีาพของ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

- ๑. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยโทษปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา  ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๓๐๓ จัดให้มีกลไก
ก าหนดให้ส่วน
ราชการหรือ

กระทรวง
ยุติธรรม 

๒๐ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม  

กรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมศุลกากร 

๑. ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และขจัดช่อง
ทางการทุจริตประพฤติมิชอบ  

หมายเหตุ : อยู่
ระหว่างรอการ
พิจารณาของ
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

หน่วยงานของรัฐซึ่งมี
หน้าท่ีควบคุม ก ากับ
ดูแลและบังคับการให้
เป็นไปตามกฎหมาย
น าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย 

ส านักงาน ป.ป.ช ส านักงานกิจการยุติธรรม 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมเจ้าท่า   
ส านักงาน ป.ป.ท กรมราชทัณฑ ์ กรมบังคับ

คด ี กรมที่ดิน   ส านักงาน ปปง.  
กรมคุมประพฤต ิส านักงาน ป.ป.ส   

กรมการปกครอง ส านักงานอัยการสูงสดุ 
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

๒. ระบบการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่อง
ทางการทุจริต 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านกฎหมาย 

BR๐๓๐๔ จัดให้มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชนในการ
จัดท าและ เสนอรา่ง
กฎหมาย 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๑ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมการปกครอง  

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย  
๒. ร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
๓. ประชาชนมีองค์ความรูเ้กี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการเข้าช่ือเสนอ

กฎหมาย  
๔. มีระบบรองรับการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมายผ่าน

ระบบดิจิทัล 
๕. มีภาคีเครือข่ายในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในเรื่องการเข้าช่ือเสนอกฎหมาย 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๓๐๕ จัดท าประมวล
กฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดยีวกัน
ไว้ด้วยกันเพ่ือความ
สะดวกในการใช้งาน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

- ๑. เสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 

๒. เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการรวบรวมกฎหมายและการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎ ต่อคณะรัฐมนตรี 

๓. จัดท าประมวลกฎหมายที่ส าคัญเพื่อเป็นตัวอย่าง 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
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๔. แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๔๐๑ การให้ประชาชน
สามารถติดตามความ
คืบหน้า ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ใน
กระบวนการยตุิธรรม 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ

ด้าน
กระบวนการ

ยุติธรรม 
(ส านักงานสภา

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ) 

๑๒ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงมหาดไทย  ส านักงานศาลปกครอง 

กระทรวงยุติธรรม  ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

กรมพระธรรมนญู ส านักงานอัยการสงูสุด- 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ 

หน่วยงานอื่นในกระบวนการยตุิธรรม  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาต ิ

๑. ด าเนินการตราพระราชบัญญัติระยะเวลาในการด าเนินงานของกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... .ให้มีผลบังคับใช้ 

๒. จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน 
๓. จัดท า พัฒนาและเช่ือมโยง ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบ 
๔. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส ารวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ 
๕. หน่วยงานรับผิดชอบหลักประชุมหน่วยงานร่วมด าเนินการผู้รับผิดชอบติดตาม

ความคืบหน้าในการด าเนินการ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๒ การรับแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่างท้องที่ 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

- ๑. จัดเตรียมเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเกณฑ์การด าเนินงาน คู่มือการด าเนินงาน 
๒. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ปฏิบัติ เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
๓. มีการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของการร้องทุกข์ต่างท้องที่  ( Infographic 

โฆษณา) 
๔. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๓ กาจัดหาทนายความ
อาสาประจ าสถานี
ต ารวจให้ครบทุก
สถานีท่ัวประเทศ 

สภา
ทนายความ  
ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

๒ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงยุติธรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑. มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของสถานีต ารวจ
ทั่วประเทศ 

๒. มีทนายความให้ค าปรึกษาในสถานีต ารวจครบทุกสถานีท่ัวประเทศ 
๓. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตหรือประพฤติผิดมรรยาท

ทนายความ 
๔. ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๔๐๔ ปฏิรูประบบการปล่อย
ช่ัวคราว 

ส านักงาน 
ศาลยุติธรรม 

- ๑. มีระเบียบเกี่ยวกับการเปิดท าการศาลเพื่อพิจารณาค าร้องขอปล่อยช่ัวคราวใน
วันหยุดราชการ หรือค าแนะน าของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  

๒. ด าเนินการเช่าและติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งระบบที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางของบุคคลในการปล่อยช่ัวคราว 

๓. ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ 
๔. ติดตามผลการด าเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

 

BR๐๔๐๕ การบันทึกภาพและ
เสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการ
สอบปากค าในการ
สอบสวน 

ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักอ านวยการกองอาสารักษาดนิแดน 
ส านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 

กรมพระธรรมนญู ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

๑. พัฒนาระบบการท างานที่ต้องการใช้เทคโนโลยีและประกาศให้สาธารณชนทราบ 
๒. ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
๓. ติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความพึงพอใจของประชาชน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
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๕. แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๕๐๑ การสร้างเกษตรมูลค่า
สูง (High Value 
Added) 

กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

 

๑. มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการท าเกษตรมูลค่าต่ า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสูก่าร
ปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์ และประมงท่ีมีมูลค่าสูง 

๒. มีการสนับสนุนการท าการเกษตรแบบรวมผลิตและรวมจ าหน่าย 
๓. มีการขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ าใช้ส าหรับการผลิตสินค้าเกษตรอย่าง

เหมาะสมเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
๔. พัฒนาคลัสเตอร์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และส่งเสริมให้มีความหลากหลายทางชีวภาพ

การเกษตร 
๕. พัฒนาสหกรณ์การเกษตรให้มีความเข้มแข็งและส่งเสริมให้เกิดผู้ให้บริการด้านการ

จัดการสมัยใหม่ 
๖. สร้างผู้ประกอบการเกษตร (Smart Farmer) 
๗. ส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถเข้าถึงข้อมูล Big Data ด้านการเกษตร และใช้

ประโยชน์จากดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
๘. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และเศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง 

BCG 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒๖ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒๕ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 

BR๐๕๐๒ การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

๑๐ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา กรมการท่องเที่ยว กรมพลศกึษา 
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ

มหาชน) กรมเจ้าท่า กรมส่งเสรมิการเกษตร 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงาน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

๑. การขับเคลื่อน Happy Model 
๒. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
๓. ส่งเสริมด้านท่ีพัก 
๔. เพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกจิสร้างสรรค ์
๕. สนับสนุนการท่องเที่ยวเรือส าราญทางน้ า 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๓๕ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๕๐๓ การเพิ่มโอกาสของ
ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กใน
อุตสาหกรรมและ
บริการเปา้หมาย 

ส านักงาน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาด

ย่อม 

๑๗ หน่วยงาน ได้แก ่
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน

เศรษฐกิจการคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า สถาบันคณุวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมพฒันาฝีมือ
แรงงาน กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมการพัฒนาชุมชน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั  
กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ 

๑. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME 
๒. การเพิ่มผลิตภาพหรือประสิทธิภาพของธุรกิจ SME ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล 
๓. การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับผู้ประกอบการ Startup 
๔. การเพิ่มขึน้ของสัดส่วนการซื้อสินค้าและบริการของภาครัฐจาก SME  
๕. การพัฒนาระบบนิเวศส าหรับ SME 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๓๒ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๕๐๔ การเป็นศูนย์กลาง
ด้านการค้าและการ
ลงทุนของไทยใน
(RegionalTrading/In
vestment Center)  

กระทรวง
พาณิชย ์

๒๐ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมเจ้าท่า ส านักงานการบินพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
(ท่าเรือแหลมฉบัง) กรมการขนส่งทางบก 

กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร

กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์  
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน กรมการกงสลุส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก  ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตรก์ารค้า 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรม

๑. การพัฒนาด้านโลจสิติกสเ์พื่อสรา้งความเชื่อมโยง (Connectivity) 
๒. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนใน

ภูมิภาค 
๓. การก าหนดนโยบายและมาตรการดึงดูดผู้เช่ียวชาญ/นักลงทุนต่างชาติเข้ามาใน

ประเทศไทย 
๔. การอ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจการเงิน การประกันภัยและการบริการ 

ปี ๒๕๖๔  
:  ๗ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
:  ๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

พัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

BR๐๕๐๕ การพัฒนาศักยภาพ
คนเพื่อเป็นพลังในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

กระทรวง 
การ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงแรงงาน สภาหอการค้าไทย  

สภาอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ๔ 
ทปอ. และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
แห่งประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม 

๑. ออกแบบหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตร (Degree และ non degree) ใน
การสร้างผู้ประกอบการและแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดใน
อนาคต (Demand Oriented Education) และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนในระบบทวิภาคีส าหรับสถานศึกษาในก ากับของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทุกแห่ง 

๒. ออกแบบการพัฒนาทักษะก าลังคน (Up Skill  Re Skill and New Skill )ส าหรับ
คนท่ีออกจากระบบการศึกษามาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

๓. สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สังคม ชุมชน สถาบันการศึกษา และเอกชนใน
การสร้างกลุ่มภาคีการศึกษาและท างาน ส าหรับภาคการผลิตและบริการอย่าง
ยั่งยืน 

๔. สร้างระบบรับรองมาตรฐานการจ้างงาน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๒๘ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 
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๖. แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๖๐๑ เพิ่มและพัฒนาพื้นที่
ป่าไม้ใหไ้ด้ตาม
เป้าหมาย 

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๘ หน่วยงาน ได้แก่  
กรมป่าไม ้กรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และ
พันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กรมทรัพยากรน้ า ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรม

ทรัพยากรทางธรณ ีองค์การอุตสาหกรรมปา่
ไม ้องค์การสวนพฤกษศาสตร ์องค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์
ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม กรมที่ดิน ส านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมการคา้

ภายใน กระทรวงพณิชย ์กรมธนารักษ์
กรมสรรพากร 

๑. ทรัพยากรป่าไม้และที่ดินป่าไม้ของรัฐ ได้รับการป้องกันและถูกบุกรุกลดลง 
๒. บริหารจัดการพื้นทีป่าไม้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
๓. พื้นที่เป้าหมายได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๔. ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๒๒ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๙ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๖๐๒ การบริหารจัดการเขต
ทางทะเล และชายฝั่ง
รายจังหวัด  

กระทรวง 
มหาดไทย 
(กรมการ
ปกครอง) 

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงกลาโหม (กรมอุทกศาสตร์) 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ศูนย์
อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง

ทะเล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ

นวัตกรรม 

๑. มีร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล 
๒. การจัดท ากฎหมายเพื่อรองรับการก าหนดเขตจังหวัดในทะเลและชายฝั่ง 
๓. บรรจุเรื่องเขตทางทะเลและเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในหลักสูตร

การศึกษา 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๒ โครงการ 

BR๐๖๐๓ การบริหารจัดการน้ า
เพื่อสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  

กรมส่งเสรมิ
การปกครอง

ท้องถิ่น 
กระทรวง 
มหาดไทย 

๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า 

กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า  
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

๑. เลือกพื้นที่น าร่องด าเนินการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น  เพิ่ม
ศักยภาพและทักษะด้วยองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนมีเครื่องมือ และข้อมูลในการ
วิเคราะห์ให้เข้าใจปัญหาของพื้นที่ตนสร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้ าและการใช้
อย่างสมดุล เน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้ ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้ า และมีระบบพี่
เลี้ยงท่ีช่วยให้ค าแนะน าเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ความรู้ โอกาส สามารถพัฒนาทักษะ
ด้านการจัดการน้ าของชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๒. แต่งตั้งคณะท างานในพื้นที่ เพื่อร่วมกันด าเนินการขับเคลื่อนก าหนดแผนงาน
การปฏรูปการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน  

๓. ด าเนินการบริหารจัดการในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคมตามแนวพระราชด าริ

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

บริหารจัดการน้ า ดิน ป่า และพลังงานอย่างบูรณาการ เพื่อเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ า 
ทั้งน้ าอุปโภค บริโภค และน้ าส าหรับท าการเกษตร เพิ่มพ้ืนท่ีป่าด้วยวนเกษตร เกิด
ผลผลิต สร้างรายได้จากผลิตผลแบบผสมผสาน รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk Management) ปรับตัวได้กับสภาพอากาศผันแปรลดผลกระทบจากสภาวะ
ฝนแล้ง ฝนตกหนัก และภาวะราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน     

๔. ด าเนินการบริหารจัดการน้ าเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 
สร้างชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเอง น าไปสู่การสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการ
น้ าร่วมกับพื้นที่ใกล้เคียง เช่ือมโยงและฟื้นฟูเส้นทางน้ าอย่างเป็นระบบในพื้นที่
เหนืออ่างเก็บน้ าล าเชิงไกรและเหนืออ่างเก็บน้ าซับประดู่บรรลุวัตถุประสงค์     

 
 
 
 
 

BR๐๖๐๔ ปฏิรูประบบการ
บริหารจดัการเขต
ควบคุมมลพิษ กรณี
เขตควบคุมมลพิษมาบ
ตาพุด  

กระทรวง
ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมควบคุมมลพิษ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย ส านักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดระยอง ส านักงานขนส่งจังหวัดระยอง 
ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เทศบาล
ต าบลบ้านฉาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
องค์การจัดการน้ าเสยี กองบังคับการ

ต ารวจภูธรจังหวัดระยอง ส านักงานพลังงาน
จังหวัดระยอง ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวดัระยอง เทศบาลเมือง

มาบตาพุด 

๑. จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุดให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๒. ประกาศยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๖ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๔ โครงการ 
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๗. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๗๐๑ การปฏิรปูการจดัการ
ภาวะฉุกเฉินดา้น
สาธารณสุข รวมถึง
โรคระบาดระดบัชาติ
และโรคอุบัติใหม่ เพื่อ
ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านสุขภาพ 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมควบคุม

โรค) 

๑๒ หน่วยงาน ได้แก่  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ 

กรมอนามัย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

องค์การเภสัชกรรม ส านักงานหลกัประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิกระทรวงแรงงาน 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงการ

ต่างประเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
กระทรวงการคลัง 

๑. มีกลไกบริหารสถานการณ์และบัญชาการเหตุการณ์ที่สอดคล้องเช่ือมโยง กับกลไก
และระบบท่ีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 

๒. มีแผนบูรณาการการท างานเพื่อยกระดับศักยภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ 

๓. มีระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถแสดง critical 
information ได้แบบ realtime ครบทุกองค์ประกอบทั้งในระดับจังหวัด และ
ระดับประเทศ 

๔. มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุขและความมั่นคง
ด้านสุขภาพ 

๕. มีแผนปรับปรุงโครงสร้างการท างานความมั่นคงด้านสุขภาพและการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๖ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๒ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑ โครงการ 

BR๐๗๐๒ การปฏิรปูเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรูด้้าน
สุขภาพ การป้องกัน
และดูแลรักษาโรคไม่
ติดต่อส าหรับ
ประชาชน และผู้ป่วย  
 
 
 
 
 
 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมควบคุม

โรค) 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
กรมอนามัยกรมการแพทย์ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   
กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น  

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

๑. นโยบายในสถานที่ท างานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ด้านสร้างเสริมสุขภาพ 
ความรอบรู้ และป้องกันโรคไม่ติดต่อ ที่บูรณาการเข้ากับระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และสวัสดิการ 

๒. การบูรณาการบริการสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและ
ป้องกันโรคเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้ากับระบบบริการทางการแพทย์ 

๓. การพัฒนาและขยายการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลส่วนบุคคล รวมทั้งการด าเนินการในพ้ืนท่ี
ในรูปแบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม 

๔. การพัฒนาระบบและมาตรฐานของการเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล 
๕. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับมหภาคและแนวทางเฉพาะด้านในการป้องกันและ

ลดอันตรายจากอาหารและสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๕ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๖ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๗๐๓ การปฏิรปูระบบ
บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุดา้นการ
บริบาล การ
รักษาพยาบาลที่บ้าน/
ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองใน
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เชิงนวัตกรรม 

กระทรวง
สาธารณสุข 
(กรมอนามัย) 

๑๖ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักปลดักระทรวงสาธารณสุข  

กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  
กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก กรมควบคุมโรค  
กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กรมกิจการผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบัน
พระบรมราชชนก ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาต ิส านักงานประกนัสังคม 

กรมบัญชีกลาง   สภาการพยาบาล 

๑. ระบบและกลไกการสร้างและบริหารจัดการผู้บริบาลผูสู้งอายุแบบบรูณาการ 
๒. ระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุและระดับการพึ่งพา โดยใช้ Digital Platform ที่

บูรณาการข้อมูลของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้รับการฝึกอบรมให้มีศักยภาพในการจัดการดูแล

ผู้สูงอายุในชุมชน 
๔. เร่งรัดสร้างผู้บริบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว 
๕. ระบบ/รูปแบบการบริบาล รักษาพยาบาลผู้สูงอายุที่บ้าน/ชุมชน และรูปแบบ/กลไก

การเงินการคลังเชิงนวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพปฐมภูม ิ
ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและการสื่อสารส าหรับผู้สูงอายแุบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๔ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ : 
๑๐ โครงการ 

BR๐๗๐๔ การปฏิรปูระบบ
หลักประกันสุขภาพ
และกองทุนที่
เกี่ยวข้องให้มีความ
เป็นเอกภาพ บูรณา
การ เป็นธรรม  ทั่วถึง
เพียงพอและยั่งยืน
ด้านการเงินการคลัง 

ส านักงาน
หลักประกัน

สุขภาพ
แห่งชาติ  

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงสาธารณสุข  

ส านักงานประกันสังคม  
กรมบัญชีกลาง ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ  สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 

๑. มีการพัฒนาระบบการเงินการคลังและการบริหารจัดการด้านบริการสุขภาพใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ   

๒. คนต่างด้าวทุกคนท่ีเข้ามาในประเทศไทย มีระบบประกันสุขภาพภาคบังคับ โดยมี
ทางเลือกรูปแบบต่าง ๆ 

๓. มีการพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุขใน
ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ และน าข้อมลูไปใช้ประโยชน์ 

๔. มีการน าร่องการจัดบริการแบบเนน้คุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพื้นที่
เขตสุขภาพ  

๕. มีกลไก/ระบบการก ากับติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูประบบ
หลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๕ โครงการ 

BR๐๗๐๕ การปฏิรปูเขตสุขภาพ
ให้มีระบบบริหาร
จัดการแบบบรูณาการ 
คล่องตัว และการร่วม
รับผิดชอบดา้น

กระทรวง
สาธารณสุข 

๑๔ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

กระทรวงมหาดไทย       

๑. ระบบบริ หาร  ๕  ระบบ ๑ )  ด้ านก าลั งคน ๒ )  ด้ านข้อมู ลส ารสน เทศ  
๓) ด้านเทคโนโลยีสุขภาพ ๔) ด้านการเงินการคลัง ๕) ด้านภาวะผู้น า & อภิบาล
ระบบ ที่เริ่มด าเนินการส าหรับ ๔ เขตสุขภาพ 

๒. ระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล ๔ ระบบ (ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข โรคไม่ติดต่อ ผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพ และกองทุนที่เกี่ยวข้อง) 

เงินนอก
งบประมาณ/
แหล่งเงินได้
รายได้อื่น  

: ๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

สุขภาพระหว่าง
หน่วยงานและท้องถิ่น 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย ์

กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ส าหรับ ๔ เขตสุขภาพ 
๓. ประชาชนรวมทั้ ง ผู้ สู ง อายุ  ๔  เ ขตสุขภาพ ที่ ไ ด้ รั บประโยชน์  จ านวน 

ร้อยละ ๓๐ 
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๘. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๘๐๑ การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์เชิง
รุกและการจัดการ 
Fake News 

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคม 

 ๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจทิัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม กรมประชาสมัพันธ์ 
กองบังคับการปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
สมาคมสื่อมวลชนประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 

สภาดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ สถาบันส่งเสริมการ
วิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ 

หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เปน็อย่าง
น้อย ในการด าเนินการ  

๑. ประสิทธิภาพของการจัดการและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ 
๒. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
๓. บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าข่ายการกระท าความผิดอย่าง

เคร่งครัด 
๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจหรือให้รางวัลส าหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาข่าวปลอม 
๕. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด าเนินงานและครอบคลุมการท างานในทุกภาค

ส่วน 

ปี ๒๕๖๔  
:  ๙ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๘ โครงการ 

 

BR๐๘๐๒ การก ากับดูแลสื่อ
ออนไลน ์ 

กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ส านักนายกรฐัมนตรี 
(กรมประชาสัมพันธ์) ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ (กองบังคับการปราบปรามการ
กระท าความผิดเกีย่วกับอาชญากรรมทาง

เทคโนโลยี) ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ส านักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านักงาน กสทช.) สภาดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สมาคม
สื่อมวลชนประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐทุก
หน่วยงานเป็นอย่างน้อย ในการด าเนินการ  

 
 
 
 

๑. หน่วยงานสามารถเฝ้าระวังติดตาม ก ากับดูแลเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารในสื่อทุกรูป
แบบอย่างเข้มข้น ทันสถานการณ์ คุ้มครองสิทธิของผู้ผลิตเนื้อหา  และจัดเก็บ
พยานหลักฐานการกระท าความผิดบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ 

๒. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสข้อมูลเนื้อหา
ที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์เพิ่มมากขึ้น  

๓. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายขอหน่วยงานหลักให้มีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมการ
พิจารณาและก ากับดูแลเนื้อหาของสื่อออนไลน ์

๔. มาตรการสร้างแรงจูงใจให้สื่อทุกรูปแบบมีความรับผิดชอบต่อการเผยแพร่เนื้อหา 
๕. ก าหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็วของหน่วยงานเป็น

ตัวช้ีวัดระดับองค์กร 
๖. ทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับคดีที่ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมืออย่างเคร่งครัด ทันต่อสถานการณ์ และเป็นธรรม 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๐๘๐๓ การยกระดับการรู้เท่า
ทันสื่อ  

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ
นวัตกรรม  

๑๒ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรา้งสรรค์ 

ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศกึษา กรม

ประชาสมัพันธ์ โรงเรยีนในสังกัด กทม. 
กระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านการศึกษา คณะการ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่กอง
บังคับการปราบปรามการกระท าความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

๑. ปลูกฝังให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ 
๒. ผลส ารวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทย 
๓. สื่อ/รายการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการรู้เท่าทันสื่อในยุค

ดิจิทัล 
๔. บุคลากรในการสอน/นักศึกษา/เครือข่ายนักสื่อสารได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ด้าน

สื่อสารมวลชนที่รู้เท่าทันสื่อ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๖ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๕๔ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔  
: ๑๘ โครงการ 
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๙. แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๐๙๐๑ การมีระบบการออม

เพื่อสร้างหลักประกัน
รายได้หลังวัยเกษียณ
ที่เพียงพอและ
ครอบคลมุในกลุ่ม
แรงงานท้ังในและนอก
ระบบ 

กระทรวง 
การคลัง 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงแรงงาน กรมกิจการผูสู้งอายุ 

กองทุนการออมแห่งชาติ  

๑. มี พ.ร.บ. กองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....  
๒. มีข้อเสนอแนวทางการปรับกฎระเบียบ กอช มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาส

และความเสมอภาคทางการศึกษา 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๑ โครงการ 

BR๐๙๐๒ ผลักดันใหม้ีฐานข้อมูล
ทางสังคมและคลัง
ความรู้ในระดับพื้นท่ี 
เพื่อให้สามารถจัด
สวัสดิการและสร้าง
โอกาสในการประกอบ
อาชีพท่ีตรงตามความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถิ่น  
กรมการ
ปกครอง 

กรมการพัฒนา
ชุมชน) 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ

สังคมแห่งชาต ิ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริม

สุขภาพ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กรุงเทพมหานคร 

๑. มีระบบการจัดเก็บข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลกลางทางสังคมที่มีการบูรณาการใน
ระดับพื้นท่ี 

๒. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่มการใช้ข้อมูลในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 
๓. มีการสื่อสารและบริหารจัดการข้อมูล 
๔. มรีะบบคลังความรู้ด้านอาชีพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๖ โครงการ 

 

BR๐๙๐๓ การปฏิรปูการขึ้น
ทะเบียนคนพิการ 
เพื่อให้คนพิการไดร้ับ
สิทธิสวัสดิการและ
ความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

กระทรวง 
การพัฒนา
สังคมและ
ความมั่นคง
ของมนุษย์  

(กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ) 

 
 
 
 
 
 
 

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันสิรินธรเพื่อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแห่งชาติ 

องค์กรด้านคนพิการ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
กรมการแพทย ์

๑. การก าหนดค านิยาม “คนพิการ” ทีป่ัจจุบันมีความแตกต่างกันแต่ละหน่วยงาน  
๒. การแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอมีบัตรประจ าตัว คนพิการฯ พ.ศ. 
๒๕๕๖ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงการออกบัตรประจ าตัว
คนพิการ  

๓. การเช่ือมโยงข้อมูล การจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ และรายงานสถานการณ์
ด้านคนพิการ 

๔. ระบบฐานข้อมูลคนพิการสามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานพยาบาลกับหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ ภายในปี ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๐๙๐๔ การสร้างกลไกท่ีเอื้อ

ให้เกิดชุมชนเมือง
จัดการตนเอง 

กระทรวง 
มหาดไทย  

(กรมส่งเสริม 
การปกครอง

ท้องถิ่น) 

๖ หน่วยงาน ได้แก่  
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  

กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. มีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ....  
๒. กทม. ทบทวนระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
๓. มีแนวทางในการจัดตั้งชุมชนและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการชุมชนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพชุมชน 
๔. มีกลไกการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
 
 
 

 

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

 

BR๐๙๐๕ การสร้างมูลค่าให้กับ
ที่ดินท่ีรัฐจัดให้กับ
ประชาชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
นโยบายที่ดิน

แห่งชาติ  

๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กรมธนารักษ์  

กรมที่ดิน สถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ที่ดิน (องค์การมหาชน) 

๑. น าเสนอคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกรรมสิทธิ์ในที่ดินปฏิรูป
และนโยบายจัดที่ดินในกฎหมายอื่น ๆ อันจะมีผลกับการเพิ่มมูลค่าที่ดิน ตามที่
กฎหมายอนุญาตให้ท า 

๒. จัดองค์กรในการประเมินมูลค่าที่ดิน และเริ่มประเมินมูลค่าที่ดินของส านักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นอันดับแรก โดยเน้นที่ดินกรรมสิทธิ์ที่  
ส.ป.ก. ได้ขายให้กับเอกชนไปแล้ว 

๓. ติดตามอนุบัญญัติอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับการจัดที่ดนิให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อให้สามารถซื้อขาย
กรรมสิทธิ์ในที่ดินได้ 

๔. เริ่มปฏิบัติการให้เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. โดยความสมัครใจของเกษตรกรเท่าที่เหมาะสมและ
จ าเป็น ทั้งการสร้างความตกลงกับกรมที่ดินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรไปพลางก่อน 

๕. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งหรือควบรวมองค์กรที่จะช่วยซื้อขายที่ดินด้อยค่า สิทธิ
การเช่า การเช่าซื้อ โดยการผ่อนช าระ การประกันความเสี่ยง การใช้ที่ดินที่รัฐให้ใช้ให้
เช่า หรืออื่น ๆ ในเชิงพาณิชย์ 

๖.  
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๕ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๓ โครงการ 
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๑๐. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๑๐๐๑ ศูนย์อนุมัติอนุญาต

เบ็ดเสร็จ One-Stop-
Service โรงไฟฟ้าที่
แท้จริง 

กระทรวง
พลังงาน 

๔ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๑. จัดตั้งเป็น One Stop Service อย่างแท้จริง 
๒. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ และ/

หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. มีระบบ KPI ส าหรับการติดตามประเมินผลคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๕ โครงการ 

BR๑๐๐๒ การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติ 

กระทรวง
พลังงาน 

๑ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

๑. มีศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติภายใต้กระทรวงพลังงาน  
๒. มีข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานที่มีมาตรฐานและเป็นปัจจุบัน 
๓. มีการเช่ือมโยงระบบสารสนเทศด้านพลังงาน  
๔. มีผลการศึกษารูปแบบองค์กรและประเมินผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ  ที่อยู่ภายใต้

กระทรวงพลังงาน  
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๕ โครงการ 

BR๑๐๐๓ การใช้มาตรการบริษัท
จัดการพลังงาน 
(ESCO) ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ 

กระทรวง
พลังงาน 

๓ หน่วยงาน ได้แก ่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 

๑. สามารถใช้มาตรการธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน ESCO ส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้
จริง 

๒. มีแนวทางโครงการน าร่องบริษัทจัดการพลังงานในหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๑ โครงการ 

BR๑๐๐๔ การพัฒนาปิโตรเคมี
ระยะที่ New S-
Curve 

ส านักงาน
คณะกรรม
นโยบาย 

เขตพัฒนา
พิเศษภาค
ตะวันออก 

๔ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก  
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. มีผลการศึกษามาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปพลาสติกและเคมีภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูงขึ้นและรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เสนอคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 

๒. มีแนวทางมาตรการเพื่อส่งเสริมการลงทุนปิโตรเคมีระยะที่ ๔ ในระยะยาว 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงาน
หลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  

(ปี : จ านวน) 
BR๑๐๐๕ ปรับโครงสร้างกิจการ

ไฟฟ้าและธรุกิจก๊าซ
ธรรมชาติ เพื่อเพิม่
การแข่งขัน 

กระทรวง
พลังงาน 

๕ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 

๑. มีแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๐๒๒ 
๒. ส่งเสริมกิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันและปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า  
๓. ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
 
 

 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๘ โครงการ 
ปี ๒๕๖๔ :  
๗ โครงการ 
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๑๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๑๐๑ การส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมของภาค
ประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริต 

สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน 

(องค์การ
มหาชน) 

๓ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์  

๑. องค์กรชุมชนในระดับจังหวัดเกิดการเช่ือมโยงกลไกในระดับพื้นที่  กลไกภาครัฐ 
ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อยจังหวัดละ ๕ เครือข่าย) 

๒. เครือข่ายภาคประชาชนมีแผนงานหรือกจิกรรมที่เกี่ยวข้องมา บูรณาการร่วมกัน ร่วมกับ
ส านักงาน ป.ป.ท. และส านักงาน ป.ป.ช. ด้านการตื่นรู้ ตระหนัก ถึงความส าคัญของ
คุณธรรม จริยธรรม และภัยร้ายจากการทุจริต 

๓. ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
๔. มีการรายงานติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ 
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕ 
: ๑ โครงการ 

BR๑๑๐๒ การพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
การทุจริตทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

๓ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล 

๑. ประชาชนในวงกว้างสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวกผ่านการผลักดันการออก
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะที่ประชาชนควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยไม่
ต้องร้องขอและหน่วยงานภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลในครอบครองผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม   

๒. การพัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบที่หลากหลายและมีระบบ
ปกปิดตัวตนที่มีประสิทธิภาพและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างครบวงจร ให้ผู้แจ้ง
เบาะแสสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก มีความเช่ือมั่นในเรื่องการเก็บรักษาความลับและ
ความปลอดภัย ตลอดจนการจัดท าระบบให้มีการแจ้งผลการติดตามให้กับผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้แจ้งเบาะแสได้รับทราบ 

๓. การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส รวมถึงการให้ค่าตอบแทน 
(ระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการคุ้มครองช่วยเหลือพยาน พ.ศ. ๒๕๖๒) ให้มีผล
ในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายดังกล่าวในวงกว้างเพื่อสร้างความเช่ือมั่นและการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแส
จากภาคประชาชน 

๔. การแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ฟ้องร้องด าเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความเห็นหรือเปิดโปงเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ (กฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก : Anti-SLAPP Law) ที่ครอบคลุมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักข่าว และสื่อมวลชน เพื่อปกป้องคนที่ออกมาเปิดโปง
หรือแสดงความเห็นโดยสุจริตต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันและเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมเป็นหูเป็นตา 

ปี ๒๕๖๔  
: ๘ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ 

: ๔ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

๕.  
 
 
 
 

BR๑๑๐๓ การพัฒนา
กระบวนการยตุิธรรม
ที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่
เลือกปฏิบตัิในการ
ด าเนินคดีทุจริตทั้ง
ภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาต ิ

๔ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณชิย์ 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์

๑. เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมตลอดจนส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตั้งแต่ในกระบวนการออกกฎหมายทุกระดับ
และการเฝ้าระวังการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน
ควบคู่กับการสร้างการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ประชาชนตลอดจนก าหนด
บทลงโทษกับหน่วยงานและหัวหน้าหน่วยงานที่ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงใน
กระบวนการยุติธรรมได้ 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการยุติธรรมในการด าเนินคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
ด าเนินการตามกรอบเวลาของกฎหมายในมาตรฐานเดียวกัน อย่างรวดเร็วพร้อมกับบูรณาการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการยกระดับการท างานบนฐานดิจิทัลและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย และมี
ประสิทธิภาพ มีศูนย์ข้อมูลต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Data Center) 

๓. จ านวนเรื่อง/คดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกด าเนินการทางวินัย 
มาตรฐานทางจริยธรรม หรืออาญา เพราะการด าเนินงาน/คดีที่ตนรับผิดชอบ มีจ านวนลดลง 

๔. นิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศได้รับการลงโทษตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๓ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕ 
: ๑๔ โครงการ 

BR๑๑๐๔ การพัฒนาระบบ
ราชการไทยใหโ้ปร่งใส 
ไรผ้ลประโยชน ์

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๓ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน ส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตรี 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

๑. ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ
ของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

๒. มีการบริหารบุคคลภาครัฐในระบบคุณธรรมตามรัฐธรรมนูญบัญญัติ พร้อมกับให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรมเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม และ
ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับ
ส่วนรวมเป็นกฎหมาย 

๓. มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
 ปี ๒๕๖๕  

: ๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การตรวจสอบการร่ ารวยผิดปกติ 

๔. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและ
ร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน และบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรม 
วินัย และอาญาต่อผู้กระท าผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม พร้อมกับน าหลักความ
รับผิดชอบในการกระท า (Accountability) มาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
 
 
 
 

BR๑๑๐๕ การพัฒนามาตรการ
สกัดกั้นการทุจริตเชิง
นโยบายในการด าเนิน
โครงการขนาดใหญ ่

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ป้องกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

๖ หน่วยงาน ได้แก่   
ส านักงานงบประมาณ  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ กรมบญัชีกลาง  
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบ

และประเมินผล  

๑. ทุกหน่วยงานที่มีโครงการเข้าตามเกณฑ์ก าหนด จะต้องด าเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตรายโครงการพร้อมทั้งก าหนดมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อยื่นต่อ
ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานอื่นที่ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงบประมาณ 

๒. หน่วยงานตรวจสอบ ติดตาม ก ากับดูแล วางระบบการตรวจสอบโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบทุกโครงการที่มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตเชิงนโยบาย ภายในปี ๒๕๖๕ 

๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามมาตรการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล  

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๙ โครงการ ปี 

๒๕๖๕  
: ด าเนิน
โครงการ
ต่อเนื่อง 
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๑๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๒๐๑ การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทาง
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
ปฐมวัย 

กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

๙ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานสภาการศึกษา กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น กรมอนามัย กระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

๑. เด็กปฐมวัยในช่วงก่อนวัยเรียน (๓-๕ ปี) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการและได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 

๒. เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงในการหลุดออกจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานได้รับการป้องกันเฝ้าระวังการหลุดออก
นอกระบบ รวมถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบไปแล้วสามารถกลับสู่ระบบหรือ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นที่เหมาะสม  

๓. ประชากรวัยแรงงานมีทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและคณิตศาสตร์ ที่จ าเป็นต่อ
การท างาน 

๔. มีการสร้างระบบหลักประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๐ โครงการ 

BR๑๒๐๒ การพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ 
เพื่อตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๑๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  กระทรวงกลาโหม   กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

๑. มีหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นบนฐานของสามมโนทัศน์หลักคือ Career Education, 
Competency Building และ Creative Education ซึ่งผู้เรียนทุกระดับได้มี
โอกาสพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจเป็นรายบุคคล จนสามารถ
ประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อในวิชาชีพข้ันสูงได้ 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ 
เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ  

๓. มีรูปแบบการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการปฏิบัติ และการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

๔. มีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ดิจิทัลส าหรับผู้เรียนทุกระดับในความรอบรู้ที่จ าเป็นและ
สมรรถนะหลักรวมถงึความถนัดและความสนใจรายบุคคล  

๕. มีระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับที่เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

 
 
 

  

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๒ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๒๐๓ การสร้างระบบการ
ผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม 

๑๓ หน่วยงาน ได้แก่  
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
แห่งประเทศไทย  ที่ประชุมอธิการบดีแห่ง

ประเทศไทย ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านัก

มาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา คุรุ
สภา ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษานอกระบบฯ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     

๑. การพัฒนารูปแบบกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เข้าเรียน
ครูและการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินคุณลักษณะความเป็นครู 

๒. การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูตามสาขาวิชาและบริบทพ้ืนท่ีเพื่อสร้างความ
เป็นเลิศ 

๓. พัฒนารูปแบบ กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและระบบการนิเทศ
การศึกษาและการสอนงานของครูพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมครูที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพ 

๔. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและช้ีวัดสมรรถนะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรวิชาชีพครูของสถาบันผลิตครู และการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
สมรรถนะ 

๕. ก าหนดสมรรถนะและการพัฒนามาตรฐานและตัวช้ีวัด สมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามความ
ต้องการจ าเป็น 

๖. การจัดท ากลไกการสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

๗. การปรับปรุงระบบการประเมินการปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพครู 
๘. การพัฒนาระบบกลไกการเลื่อนวิทยฐานะ และค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔ :  
๑ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕ :  
๔ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ 
: ๑ ชุดโครงการ 
ประกอบด้วย ๔ 
โครงการย่อย 

BR๑๒๐๔ การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีและ
ระบบอ่ืนๆ ท่ีเน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็ม
รูปแบบ น าไปสู่การ
จ้างงานและการสร้าง
งาน 

กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

๒๕ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ส านักงานทดสอบทาง

การศึกษา ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย ์กระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง

๑. พัฒนาระบบความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่เน้นการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป 

๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่น ๆ ที่
เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูป โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  

๓. ประกันคุณภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ 

ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS) /ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการ

ท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
 
 

BR๑๒๐๕ การปฏิรปูบทบาทการ
วิจัยและระบบธรร
มาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปาน
กลางอย่างยั่งยืน 

กระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

๑๗ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวง การอดุมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดี 

(แห่งประเทศไทย/มหาวิทยาลยัราชภัฏ/ 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล/

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) ส านักงานสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม ส านักงบประมาณ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ส านักงานปลัดกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๑. กระบวนการผลิตพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ 
๒. ปฎิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 
๓. ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ 

ปี ๒๕๖๔ :  
๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๔ :  
๓ โครงการ 
ขอรับจัดสรร 

งบกลาง ๒๕๖๔ 
: ๑ โครงการ 
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๑๓. แผนการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๑ การส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกช่วงวัย 
ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง
และการใช้กลไกร่วม 
ระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการ
ขับเคลื่อน 

ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การ
มหาชน) 

๗ หน่วยงาน ได้แก ่
กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ

สร้างสรรค ์

๑. ชุมชนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม 
๒. บุคคล หน่วยงาน องค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรมตามเกณฑ์และมาตรฐานด้าน

คุณธรรมที่ก าหนด 
๓. เกิดกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) ระดับพื้นที่ ๑๐ หมู่บ้าน/ชุมชน/

องค์กร 
๔. ปฏิรูปสื่อและอุตสาหกรรมบันเทิงด้วย Soft Power ให้เกิดการผลิตสื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละช่วงวัย 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๔ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๕ โครงการ 

BR๑๓๐๒ การพัฒนาการเรียนรู้
และเศรษฐกิจชุมชน
บนฐานวัฒนธรรม
แบบบูรณาการ 

กระทรวง
วัฒนธรรม 

๘ หน่วยงาน ได้แก่  
ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมการ
ศาสนา ( ส านักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) 

กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป ์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค ์

๑. การพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
๒. สร้างความตระหนักและจูงใจให้เด็กและเยาวชนเห็นความส าคัญ และสืบสานรักษา

และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่ของตนแต่ละพื้นที่อ่ืน  ๆของประเทศ 
๓. ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นสินค้าทางวัฒนธรรมที่กลับมาสร้างรายได้และชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดีให้กับท้องถิ่นผ่านการท างานแบบบูรณาการ ที่มีการปฏิรูป
กระบวนการน าโครงการทางวัฒนธรรมลงสู่พื้นที่เป็นหลัก 

๔. ปลดล็อคเพื่อให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่ เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๕ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๒๕ โครงการ 
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รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๓ การส่งเสริมประชาชน
เป็นศูนย์กลางในการ
สร้างวิถีชีวิตทางการ
กีฬาอย่างทั่วถึงและ
เท่าเทียม และการ
สร้างโอกาสทางการ
กีฬาและการพัฒนา
นักกีฬา 

กระทรวง 
การท่องเที่ยว

และกีฬา 

๖ หน่วยงาน ได้แก ่
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมพลศึกษา มหาวิทยาลยัการกีฬา
แห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมอนามัย 

๑. ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น 
๒. การปฏิรูปการท างานด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม 
๓. การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬา 
๔. ปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬา 
๕. พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา

ของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) และศูนย์วิทยาศาสตร์การ
กีฬาแห่งชาติและภูมิภาค (TISS: Thailand Institute of Sport Science หรือ 
Regional Institute of Sport Science) 

 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑๐ โครงการ 

ปี ๒๕๖๕  
: ๑๓ โครงการ 

BR๑๓๐๔ การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการ
ก าลังคนของประเทศ
แบบบูรณาการ 

สถาบัน 
คุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค์การ
มหาชน) 

๑ หน่วยงาน ได้แก่   
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

๑. พัฒนาคณะกรรมการอิสระ Thailand Workforce Agency : TWA ในลักษณะ
องค์กรเสทือนจริง (Virtual Organization) 

๒. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านก าลังคนของประเทศในรูปแบบของระบบ E - 
Workforce Ecosystem 

๓. การศึกษาแนวทางในการปรับปรุงหรือจัดตั้งกองทุนใหม่หรือปรับปรุงกองทุนที่มีอยู่
เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 

 

ปี ๒๕๖๔  
: ๑ โครงการ 

ขอรับจัสรร 
งบกลาง  

: ๒ โครงการ 

Page 33 of 35



รหัส Big Rock หน่วยงานหลัก หน่วยงานร่วมด าเนินการ เป้าหมายย่อย (MS)/ระยะเวลาด าเนินการ โครงการ  
(ปี : จ านวน) 

BR๑๓๐๕ การบริหารจัดการ
ศักยภาพบุคลากรของ
ประเทศ 

คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
ด้านวัฒนธรรม 
กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์

๑๐ หน่วยงาน ได้แก่   
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ส านักงาน ก.พ. กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (เมืองพัทยา) และ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

๑. ยกระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านดิจิทัล 
๒. มีระบบทุนการศึกษาของรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงเข้าสู่ภาครัฐ (Talent 

Attraction)  
๓. มีระบบการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐท่ีมีศักยภาพสูงไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ/

องค์กรระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ รวมถึงเพิ่มพูน
ประสบการณ ์

๔. มีโรงเรียนต้นแบบที่มีคุณภาพระดับโลกตามบริบทพื้นที ่
๕. มีฐานข้อมูลก าลังคนที่มีความสามารถสูงของประเทศ และมีการน าร่องแพลตฟอร์ม

การใช้ประโยชน์ก าลังคนกลุ่มดังกล่าว 
๖. มีข้อเสนอและแนวทางการจัดตั้งหน่วยประเมินทางวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ประเทศ 
๗. จัดตั้งกองทุนสนับสนุนการด าเนินงานขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ 

ทักษะ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
 
 
 
 

ปี ๒๕๖๔  
: ๗ โครงการ 
ปี ๒๕๖๕  

: ๒ โครงการ 
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QR Code  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock  

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ทั้ง ๑๓ ด้าน 
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